
บันทึกซ้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔(£๖๗ ๗๐๑๔ ต่อ ๑๑๑
VI ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/ yyVe :......................วันที่ ๒๘ ภูมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของฺหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไวให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

ตรวจดูของประชาขน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง (แบบสขร. ๑)
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ 

จัดจ้าง (แบบสขร.๑ ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

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

ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี wvwv.ssko.moph.go.th. www.Sirattanahospital.go.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
กุมภาพันธ ์๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ขำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.Sirattanahospital.go.th


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒(£๖๕ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป 
เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในรอบเดือน กุมภาพันธ ์๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่๒๘ เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นายพพน่าถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔(£๖๗ ๗๐๑๔ ต่อ G)G)(9)

ทิ .......................  วันที่ ๒๘ กมภาพันฺธฺ ๒๔๖๔
เรือง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สชร. ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ ผู้ใด้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประขาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต ์โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาขนได้ดตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพอโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ [แ] ไม่อนุมติ

ลงชื่อ

(น'T&พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน กุมภาพันธ์ 25625
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ ราคากลาง วิธีชื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง ดัดเลือกโดยสรุป สัญญา
1 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 12,840.00 12,840.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ฝานข้อเสนอด้าน 510

จำนวน 1 รายการ /12,840 /12.840 เทคนิคและราคา 1/2/2565
2 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,755.00 2,755.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 511

จำนวน 1 รายการ /2,755 /2,755 เทคนิคและราคา 1/2/2565

3 ชื้อวัสดุการแพทย์ 4,461.90 4,461.90 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 511

จำนวน 1 รายการ /4,461.90 /4,461.90 เทคนิคและราคา 1/2/2565
4 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 26,500.00 26,500.00 เจาะจง บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ขีลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 512

จำนวน 1 รายการ /26,500 /26,500 เทคนิคและราคา 1/2/2565
5 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 86,790.00 86,790.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 513

จำนวน 5 รายการ /86,790 /86,790 เทคนิคและราคา 2/2/2565
6 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 79,200.00 79,200.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 514

จำนวน 2 รายการ /79,200 /79,200 เทคนิคและราคา 2/2/2565
7 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 73,687.50 73,687.50 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 515

จำนวน 7 รายการ /73,687.50 /73,687.50 เทคนิคและราคา 2/2/2565
8 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 72,081.00 72,081.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 516

จำนวน 8 รายการ /72,081 /72,081 เทคนิคและราคา 2/2/2565
9 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 27,786.00 27,786.00 เจาะจง บริษัท ท็อป ชายน ์เมด จำกัด บริษัท ท็อป ชายน ์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 517

จำนวน 2 รายการ /27,786 /27,786 เทคนิคและราคา 2/2/2565
10 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 78,110.00 78,110.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดึเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 518

จำนวน 2 รายการ /78,110 /78,110 เทคนิคและราคา 2/2/2565
11 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26,475.00 26,475.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิซายน์ หจก. อาร ์นอนด ์บ ีเมติชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 519

จำนวน 7 รายการ /26,475 /26,475 เทคนิคและราคา 3/2/2565
12 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 81,520.00 81,520.00 เจาะจง บริษัท กู๊ด เฮลด์ ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท กู๊ด เฮลด ํฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 520

จำนวน 1 รายการ /81,520 /81,520 เทคนิคและราคา 3/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน กมภาพันธ์ 2565
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

' - ,
รายขีอผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการลัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลที ่

ดัดเลือกโดยสรุป

วันที่ของ 

สัญญา
13 ชื้อวัสดุการแพทย์ 14,400.00 14,400.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 521

จำนวน 1 รายการ /14,400 /14.400 เทคนิคและราคา 3/2/2565
14 ชื้อวัสดุการแพทย์ 4,625.00 4,625.00 เจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 522

จำนวน 4 รายการ /4,625 /4,625 เทคนิคและราคา 3/2/2565
15 ชื้อวัสดุการแพทย์ 51,917.47 51,917.47 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 523

จำนวน 12 รายการ /51,917.47 /51,917.47 เทคนิคและราคา 3/2/2565
16 ชื้อวัสดุการแพทย์ 25,600.00 25,600.00 เจาะจง บริษัท ไชเอนช ์พด จำกัด บริษัท ไชเอนช ์๓ด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 524

จำนวน 2 รายการ /25,600 /25,600 เทคนิคและราคา 3/2/2565
17 ชื้อวัสดุการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เจาะจง ทจก. อิเลฟเว่น พลัช หจก. อิเลฟเว่น พลัช ผ่านข้อเสนอด้าน 525

จำนวน 1 รายการ /9,000 /9,000 เทคนิคและราคา 3/2/2565
18 ชื้อวัสดุการแพทย์ 9,844.00 9,844.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 526

จำนวน 2 รายการ /9,844 /9,844 เทคนิคและราคา 3/2/2565
19 ชื้อวัสดุการแพทย์ 17,190.00 17,190.00 เจาะจง หจก. วิอาร์ ชัพพอร์ต หจก. วิอาร์ ชัพพอร์ต ผ่านข้อเสนอด้าน 527

จำนวน 15 รายการ /17,190 /17.190 เทคนิคและราคา 3/2/2565
20 ชื้อวัสดุการแพทย์ 11,074.50 11,074.50 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 528

จำนวน 2 รายการ /11,074.50 /11,074.50 เทคนิคและราคา 3/2/2565
21 ชื้อวัสดุการแพทย์ 24,450.00 24,450.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลัช หจก. อิเลฟเว่น พลัช ผ่านข้อเสนอด้าน 529

จำนวน 11 รายการ /24,450 /24,450 เทคนิคและราคา 3/2/2565
22 ชื้อวัสดุการแพทย์ 9,844.00 9,844.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 530

จำนวน 1 รายการ /9,844 /9,844 เทคนิคและราคา 3/2/2565
23 ชื้อวัสดุการแพทย์ 2,140.00 2,140.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช ์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดลัง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 531

จำนวน 1 รายการ /9,844 /9,844 เทคนิคและราคา 3/2/2565
24 ช้ือวัสดุการแพทย์ 15,766.37 15,766.37 เจาะจง บริษัท โอเร็กฃ ์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 532

จำนวน 8 รายการ /9,844 /9,844 เทคนิคและราคา 3/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีช้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที1่ด้รับการคัดเลีอกและ เหตุผลที่

เลขที่และวันที่
หรือิจ้าง หรือจ่าง และราคาที่เสนอ ราคาทีตกลงซ็อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ชองสัญญา

25 ยกเลิก เจาะจง ผ่านข้อเสนอด้าน 533

เทคนิคและราคา 3/2/2565

26 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 534

จำนวน 2 รายการ /3,000 73,000 เทคนิคและราคา 3/2/2565

27 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เจาะจง บริษัท ขุมชน๓สัชกรรม จำกัด บริษัท ขุมชนเภสัชกรรม จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 535

จำนวน 1 รายการ /4,200 74,200 เทคนิคและราคา 3/2/2565

28 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 32,372.60 32,372.60 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 536

จำนวน 4 รายการ /32,372.60 732,372.60 เทคนิคและราคา 3/2/2565

29 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 16,050.00 16,050.00 เจาะจง บริษัท เอส. พี. ฟาร์มาติกส ์จำกัด บริษัท เอส. พี. ฟาร์มาติกส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 537

จำนวน 1 รายการ 716,050 716,050 เทคนิคและราคา 3/2/2565

30 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 32,000.00 32,000.00 เจาะจง บริษัท มาชาแลบ จำกัด บริษัท มาชาแลบ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 538

จำนวน 2 รายการ 732,000 732,000 เทคนิคและราคา 3/2/2565

31 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เจาะจง บริษัท คอนดรักส ์อินเตอร ์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร ์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 539

จำนวน 2 รายการ 76,000 76,๓0 เทคนิคและราคา 4/2/2565

32 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 5,450.00 5,450.00 เจาะจง หจก. ภิญโญ ฟาร์มาชี หจก. ภิญโญ ฟาร์มาซี ผ่านข้อเสนอด้าน 540

จำนวน 3 รายการ 75,450 75,450 เทคนิคและราคา 4/2/2565

33 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,200.00 2,200.00 เจาะจง บริษัท ฟาร์มาออฟ จำกัด บริษัท ฟาร์มาออฟ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 541

จำนวน 1 รายการ 72,200 72,200 เทคนิคและราคา 4/2/2565

34 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 14,620.00 14,620.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 542

จำนวน 3 รายการ 714,620 714,620 เทคนิคและราคา 4/2/2565

35 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 18,475.00 18,475.00 เจาะจง บริษัท เอส. พี. เอส. เมดิคอล จำกัด บริษัท เอส. พี. เอส. เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 543

จำนวน 4 รายการ 718,475 718,475 เทคนิคและราคา 4/2/2565

36 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,800.00 2,800.00 เจาะจง บริษัท ที.เอ็น.ท ีเฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ที.เอ็น.ท ีเฮลท์แคร์ จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 544

จำนวน 1 รายการ 72,800 72,800 เทคนิคและราคา 4/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน กุมภาพันธ ์2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ี

หรือิจ้าง หร่อจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ติกิลิงิซื้อหิรือิจ้าง คัดเลือกโดยสรุป จองสัญญา
37 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 13,100.00 13,100.00 เจาะจง บริษัท มาสุ จำกัด บริษัท มาสุ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 545

จำนวน 2 รายการ 713,100 713,100 เทคนิคและราคา 4/2/2565
38 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 60,300.00 60,300.00 เจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 546

จำนวน 2 รายการ 760,300 760,300 เทคนิคและราคา 4/2/2565
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21,800.00 21,800.00 เจาะจง ร้านขัยชนะ ร้านขัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 547

จำนวน 5 รายการ 721,800 721,800 เทคนิคและราคา 7/2/2565
40 ยานพาหนะนละขนส่ง 5,827.00 5,827.00 เจาะจง ร้านคาร์คลินิก ร้านคาร์คลินิก ผ่านข้อเสนอด้าน 548

จำนวน 2 รายการ 75,827 75,827 เทคนิคและราคา 7/2/2565
41 ยานพาหนะและขนส่ง 12,725.00 12,725.00 เจาะจง ร้านคาร้คลินิก ร้านคาร์คลินิก ผ่านข้อเสนอด้าน 549

จำนวน 7 รายการ 712,725 712,725 เทคนิคและราคา 7/2/2565
42 จ้างซ่อมโคมไฟแพทย์ 1,780.00 1,780.๓ เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 550

จำนวน 1 รายการ 71,780 71,780 เทคนิคและราคา 7/2/2565
43 ซื้อ 47,600.00 47,600.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 551

จำนวน 1 รายการ 747,600 747,600 เทคนิคและราคา 7/2/2565
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,320.00 3,320.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 552

จำนวน 2 รายการ 73,320 73,320 เทคนิคและราคา 7/2/2565
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,600.00 2,600.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 553

จำนวน 3 รายการ 72,600 72,600 เทคนิคและราคา 7/2/2565
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,120.00 1,120.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 554

จำนวน 2 รายการ 71,120 71,120 เทคนิคและราคา 7/2/2565
47 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13,110.00 13,110.00 เจาะจง บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 555

จำนวน 2 รายการ 713,110 713,110 เทคนิคและราคา 7/2/2565
48 จ้างซ่อมโคมไฟแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เจาะจง ร้านสมศักดี๋ไดนาโม ร้านสมศักด้ีไดนาโม ผ่านข้อเสนอด้าน 556

จำนวน 2 รายการ 72,500 72,500 เทคนิคและราคา 7/2/2565



ส!ปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน กุมภาพันธ ์2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ 

ของสัญญา

49 ยานพาหนะและขนส่ง 6,100.00 6,100.00 เจาะจง ร้านสมศักดี๋ไดนาโม ร้านสมศักด็ไดนาโม ผ่านข้อเสนอด้าน 10/7/1901

จำนวน 3 รายการ /6,100 /6,100 เทคนิคและราคา 7/2/2565

50 ซื้อวัสดุการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เจาะจง หจก. ซีเอ็นที เมด หจก. ซีเอ็นที พด ผ่านข้อเสนอด้าน 558

จำนวน 1 รายการ /12.000 712,000 เทคนิคและราคา 7/2/2565

51 จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน 10,800.00 10,800.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 559

จำนวน 1 รายการ /10.800 710,800 เทคนิคและราคา 7/2/2565

52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,850.00 1,850.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 560

จำนวน 1 รายการ /1.850 71,850 เทคนิคและราคา 7/2/2565

53 ยานพาหนะและขนส่ง 2,816.24 2,816.24 เจาะจง บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) จำกัด บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 561

จำนวน 7 รายการ /2,816.24 72,816.24 เทคนิคและราคา 7/2/2565

54 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 19,180.00 19,180.00 เจาะจง บริษัท พาตาร ์แลบ ผ2517) จำกัด บริษัท พาตาร ์แลบ ผ2517) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 562

จำนวน 4 รายการ /19.180 719,180 เทคนิคและราคา 7/2/2565

55 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,494.00 4,494.00 เจาะจง บริษัท บ ีเอ็ล ฮั้ว จำกัด บริษัท บ ีเอ็ล ฮั้ว จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 563

จำนวน 1 รายการ /4,494 74,494 เทคนิคและราคา 7/2/2565

56 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เจาะจง บริษัท ๓สัชกรรม เคมี จำกัด บริษัท ๓สัชกรรม เคมี จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 564

จำนวน 1 รายการ /6,000 76,000 เทคนิคและราคา 7/2/2565

57 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 39,200.00 39,200.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 565

จำนวน 3 รายการ /39,200 739,200 เทคนิคและราคา 7/2/2565

58 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 62,800.00 62,800.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 566

จำนวน 5 รายการ /62,800 762,800 เทคนิคและราคา 7/2/2565

59 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 89,400.00 89,400.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 567

จำนวน 2 รายการ /89,400 789,400 เทคนิคและราคา 7/2/2565

60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 84,000.00 84,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 568

จำนวน 1 รายการ /84,000 784,000 เทคนิคและราคา 7/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน กุมภาพันธ ์2565
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่

เลขที่และวันที่
หรีอิจาง หร๊อจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาทีตกลงซื้อหรือจ้าง ลัดเลือกโดยสรุป จองสัญญา

61 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 4,876.00 4,876.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 569

จำนวน 1 รายการ /4,876 /4,876 เทคนิคและราคา 7/2/2565

62 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 5,760.00 5,760.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูตีคอล บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูตีคอล ผ่านข้อเสนอด้าน 570

จำนวน 2 รายการ /5,760 /5,760 เทคนิคและราคา 8/2/2565

63 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 3,200.00 3,200.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 571

จำนวน 1 รายการ /3,200 /3,200 เทคนิคและราคา 8/2/2565

64 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,900.00 1,900.00 เจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์ แลบ จำกัด บริษัท แมคโครฟาร ์แลบ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 572

จำนวน 1 รายการ ท,900 /1.900 เทคนิคและราคา 8/2/2565

65 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรับโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรับโพลี เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 573

จำนวน 1 รายการ /10,000 710,000 เทคนิคและราคา 9/2/2565

66 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 12,000.00 12,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรับโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรับโพส ีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 574

จำนวน 1 รายการ /12,000 712,000 เทคนิคและราคา 9/2/2565

67 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 4,400.00 4,400.00 เจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 575

จำนวน 2 รายการ /4,400 74,400 เทคนิคและราคา 9/2/2565

68 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 810.00 810.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 576

จำนวน 1 รายการ /810 7810 เทคนิคและราคา 9/2/2565

69 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,899.60 2,899.60 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 577

จำนวน 1 รายการ /2,899.60 72,899.60 เทคนิคและราคา 9/2/2565

70 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 3,200.00 3,200.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 578

จำนวน 1 รายการ /3,200 73,200 เทคนิคและราคา 10/2/2565

71 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 900.00 900.00 เจาะจง บริษัท ขุมชนเภสัชกรรม จำกัด บริษัท ขุมชนเภสัชกรรม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 579

จำนวน 1 รายการ /900 7900 เทคนิคและราคา 10/2/2565

72 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,650.00 1,650.00 เจาะจง บริษัท ที. เอ็น. ที เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ที. เอ็น. ที เฮลท์แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 580

จำนวน 1 รายการ /1,650 71,650 เทคนิคและราคา 10/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน กุมภาพันธ ์2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่นละวันที่

หริอิจาง หรอจ่าง และราคาที่เสนอ ราคาทตกลงชอหรอจ่าง ดัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา
73 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,350.00 1,350.00 เจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ผ่านข้อเสนอด้าน 581

จำนวน 1 รายการ 71,350 71,350 เทคนิคและราคา 10/2/2565
74 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,920.00 4,920.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟามาชูติคอล อินดัสตร ีจำกัเ บริษัท เบอร์ลินฟามาซูติคอล อินดัสตรี จ0ากั? ผ่านข้อเสนอด้าน 582

จำนวน 1 รายการ 74,920 74,920 เทคนิคและราคา 11/2/2565
75 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร ์จำกัด บริษัท ริช อินเตอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 583

จำนวน 1 รายการ 710,000 710,000 เทคนิคและราคา 11/2/2565
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 28,376.40 28,376.40 เจาะจง บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 584

จำนวน 3 รายการ 728,376.40 728,376.40 เทคนิคและราคา 14/2/2565
77 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 115,000.00 115,000.00 เจาะจง หจก. ศรีสะเกษคอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโล] หจก. ศรีสะเกษคอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยี ผ่านข้อเสนอด้าน 585

จำนวน 1 รายการ 7115,000 7115,000 เทคนิคและราคา 14/2/2565
78 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตํ่าๆ 41,800.00 41,800.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 586

จำนวน 1 รายการ 741,800 741,800 เทคนิคและราคา 14/2/2565
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตํ่าๆ 3,300.00 3,300.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 587

จำนวน 1 รายการ 73,300 73,300 เทคนิคและราคา 14/2/2565
80 ซื้อครุภัณฑ์งานป้านงานครัว 11,800.00 11,800.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 588

จำนวน 1 รายการ 73,300 73,300 เทคนิคและราคา 14/2/2565
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,180.00 3,180.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 589

จำนวน 1 รายการ 73,180 73,180 เทคนิคและราคา 14/2/2565
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,850.00 2,850.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 590

จำนวน 1 รายการ 72,850 72,850 เทคนิคและราคา 14/2/2565
83 จ้างช่อมไมค์ลอย 890.00 890.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 591

จำนวน 1 รายการ 7890 7890 เทคนิคและราคา 14/2/2565
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,360.00 1,360.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 592

จำนวน 1 รายการ 71,360 71,360 เทคนิคและราคา 14/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเภษ 

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ที1่ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ 

ของสัญญา
85 จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ 10,600.00 10,600.00 เจาะจง จี เอ็ม ซีสเต็ม จ ีเอ็ม ซีสเต็ม ผ่านข้อเสนอด้าน 593

จำนวน 2 รายการ /10.600 710,600 เทคนิคและราคา 14/2/2565
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22,257.50 22,257.50 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอต้าน 594

จำนวน 8 รายการ /22,257.50 722,257.50 เทคนิคและราคา 14/2/2565
87 จ้างทำบ้ายฟิวเจอร์บอร์ด 1,920.00 1,920.00 เจาะจง บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 595

จำนวน 2 รายการ 71,920 71,920 เทคนิคและราคา 14/2/2565
88 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,340.00 4,340.00 เจาะจง หจก. เค ซายน์เชนเตอร์แอนด์เมดิคอล หจก. เค ซายน์เชนเตอร์แอนด์เมดิคอล ผ่านข้อเสนอด้าน 596

จำนวน 3 รายการ /4,340 74,340 เทคนิคและราคา 14/2/2565
89 ซื้อครุภัณท์การแพทย์ 97,000.00 97,000.00 เจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล จำกัด บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 597

จำนวน 1 รายการ /97,000 797,000 เทคนิคและราคา 14/2/2565
90 ซื้อเวชภัณท์ยา 1,000.00 1,000.00 เจาะจง กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ผ่านข้อเสนอด้าน 598

จำนวน 1 รายการ 71,000 71,000 เทคนิคและราคา 15/2/2565
91 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 99,320.00 99,320.00 เจาะจง บริษัท กริฟหิเนอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 599

จำนวน 9 รายการ 799,320 799,320 เทคนิคและราคา 15/2/2565
92 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,920.50 9,920.50 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 600

จำนวน 11 รายการ 79,920.50 79,920.50 เทคนิคและราคา 15/2/2565
93 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม 11,500.00 11,500.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร ์จำกัด บริษัท ริช อินเตอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 601

จำนวน 1 รายการ 711,500 711,500 เทคนิคและราคา 15/2/2565
94 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,100.00 5,100.00 เจาะจง บริษัท สหแพทย์ เภสัช จำกัด บริษัท สหแพทย ์เภสัช จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 602

จำนวน 1 รายการ 75,100 75,100 เทคนิคและราคา 15/2/2565
95 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,760.00 4,760.00 เจาะจง บรษัท สหแพทย์ เภสัช จำกัด บรษัท สหแพทย ์เภสัช จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 603

จำนวน 2 รายการ 74,760 74,760 เทคนิคและราคา 15/2/2565
96 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 44,000.00 44,000.00 เจาะจง บริษัท เข็นทรัลโพล ีเทรดด้ิง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 604

จำนวน 2 รายการ 744,000 744,000 เทคนิคและราคา 16/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดข้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี เลขที่และวับที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาทีตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

97 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,400.00 8,400.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูตีคอล บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูตีคอล ผ่านข้อเสนอด้าน 605
จำนวน 1 รายการ /8,400 /8,400 เทคนิคและราคา 16/2/2565

98 ยกเลิก เจาะจง ผ่านข้อเสนอด้าน 606

เทคนิคและราคา 17/2/2565
99 จ้างเหมาทำความสะอาด 7,500.00 7,500.00 เจาะจง นางสาวจันทร์จิรา วงศ์นคร นางสาวจันทร์จิรา วงศ์นคร ผ่านข้อเสนอด้าน 607

จำนวน 1 รายการ /7,500 /7,500 เทคนิคและราคา 17/2/2022
100 ซื้อวัสดุการแพทย์ 14,400.00 14,400.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 608

จำนวน 1 รายการ /14,400 /14,400 เทคนิคและราคา 18/2/2565
101 ซื้อวัสดุการแพทย์ 17,080.00 17,080.00 เจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 609

จำนวน 1 รายการ /17,080 717,080 เทคนิคและราคา 18/2/2565
102 ซื้อวัสดุการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 610

จำนวน 1 รายการ /4,280 74,280 เทคนิคและราคา 18/2/2565
103 ซื้อวัสดุการแพทย์ 5,340.00 5,340.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 611

จำนวน 1 รายการ /5,340 75,340 เทคนิคและราคา 18/2/2565
104 ซื้อวัสดุการแพทย์ 6,400.00 6,400.00 เจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จำกัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 612

จำนวน 3 รายการ /6,400 76,400 เทคนิคและราคา 18/2/2565
105 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,600.00 3,600.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 613

จำนวน 1 รายการ /3,600 73,600 เทคนิคและราคา 18/2/2565
106 ซื้อวัสดุการแพทย์ 30,195.40 30,195.40 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กฃ ็เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 614

จำนวน 3 รายการ /30,195.40 730,195.40 เทคนิคและราคา 18/2/2565
107 ซื้อวัสดุการแพทย์ 4,900.00 4,900.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 615

จำนวน 1 รายการ /4,900 74,900 เทคนิคและราคา 18/2/2565
108 ซื้อวัสดุการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เจาะจง บริษัท โกร๊ช ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด บริษัท โกริช ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 616

จำนวน 2 รายการ /7,000 77,000 เทคนิคและราคา 18/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน กุมภาพันธ ์2565
ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนที ่

ของสัญญา
109 ชื้อวัสดุการแพทย์ 14,520.00 14,520.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 617

จำนวน 2 รายการ /14,50 714,50 เทคนิคและราคา 18/2/2565
110 ชื้อวัสดุการแพทย์ 15,750.00 15,750.00 เจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จำกัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 618

จำนวน 1 รายการ 715,750 715,750 เทคนิคและราคา 18/2/2565
111 ชื้อวัสดุการแพทย์ 13,320.00 13,320.00 เจาะจง หจก. ว ีอาร ์ชัพพอร์ต หจก. ว ีอาร ์ชัพพอร์ต ผ่านข้อเสนอด้าน 619

จำนวน 7 รายการ 713,320 713,320 เทคนิคและราคา 18/2/2565
112 ชื้อวัสดุการแพทย์ 37,450.00 37,450.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 620

จำนวน 1 รายการ 737,450 737,450 เทคนิคและราคา 18/2/2565
113 ชื้อวัสดุการแพทย์ 88,500.00 88,500.00 เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิไชแอนช ์จำกัด บริษัท เอเชีย เมดิไชแอนช์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 621

จำนวน 3 รายการ 788,500 788,500 เทคนิคและราคา 18/2/2565
114 ชื้อวัสดุการแพทย์ 25,690.00 25,690.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 622

จำนวน 4 รายการ 725,690 725,690 เทคนิคและราคา 18/2/2565
115 ชื้อวัสดุทันตกรรม 2,568.00 2,568.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 623

จำนวน 1 รายการ 72,568 72,568 เทคนิคและราคา 18/2/2565
116 ชื้อวัสดุทันตกรรม 11,900.00 11,900.00 เจาะจง บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 624

จำนวน 1 รายการ 711,900 711,900 เทคนิคและราคา 18/2/2565
117 ชื้อวัสดุทันตกรรม 2,450.00 2,450.00 เจาะจง บริษัท ไดรร ์เด็นทัล อินเตอร์ปอเรชัน จำกัด บริษัท ไดรว์ เด็นทัล อินเตอร์ปอเรชัน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 625

จำนวน 1 รายการ 72,450 72,450 เทคนิคและราคา 18/2/2565
118 ชื้อวัสดุสำนักงาน 4,665.00 4,665.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 626

จำนวน 18 รายการ 74,665 74,665 เทคนิคและราคา 18/2/2565
119 จ้างเหมาทำความสะอาด 7,200.00 7,200.00 เจาะจง นางสาวสุนันทา คำเหลือ นางสาวสุนันทา คำเหลือ ผ่านข้อเสนอด้าน 626

จำนวน 1 รายการ 77,200 77,200 เทคนิคและราคา 18/2/2565
120 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 43,702.00 43,702.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 627

จำนวน 38 รายการ 743,702 743,702 เทคนิคและราคา 18/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หริอิจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาทตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

121 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,100.00 1,100.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 628

จำนวน 1 รายการ /1,100 /1.100 เทคนิคและราคา 21/2/2565

122 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,900.00 1,900.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 629

จำนวน 1 รายการ ท,900 71,900 เทคนิคและราคา 21/2/2565

123 ชื้อวัสดุสำนักงาน 1,468.00 1,468.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 630

จำนวน 3 รายการ /1.468 71,468 เทคนิคและราคา 21/2/2565

124 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 27,550.00 27,550.00 เจาะจง จีเนียส อินเตอร ์มาเก็ตติ้ง จีเนียส อินเตอร ์มาเก็ตติ้ง ผ่านข้อเสนอด้าน 631

จำนวน 4 รายการ /27,550 727,550 เทคนิคและราคา 21/2/2565

125 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ําๆ 2,200.00 2,200.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 632

จำนวน 1 รายการ /2,200 72,200 เทคนิคและราคา 21/2/2565

126 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,400.00 20,400.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 633

จำนวน 3 รายการ /20,400 720,400 เทคนิคและราคา 21/2/2565

127 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 8,452.00 8,452.00 เจาะจง ร้านภูธรกํอปปี ร้านภูธรกัอปปี ผ่านข้อเสนอด้าน 634

จำนวน 4 รายการ /8,452 78,452 เทคนิคและราคา 21/2/2565

128 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500.00 500.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 635

จำนวน 1 รายการ /500 7500 เทคนิคและราคา 21/2/2565

129 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,750.00 4,750.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 636

จำนวน 3 รายการ /4,750 74,750 เทคนิคและราคา 21/2/2565

130 ชื้อวัสดุสำนักงาน 3,780.00 3,780.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 637

จำนวน 1 รายการ /3,780 73,780 เทคนิคและราคา 21/2/2565

131 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 7,110.00 7,110.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 638

จำนวน 4 รายการ /7,110 77,110 เทคนิคและราคา 21/2/2565

132 จ้าเหมาประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เจาะจง นางฤษิกุล จันยา นางฤษิกุล จันยา ผ่านข้อเสนอด้าน 639

จำนวน 1 รายการ /3,000 73,000 เทคนิคและราคา 21/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเภษ

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี เลขที่และวันที
หรอจาง หร์อจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาทตกลงซอหร์อจ่าง คัดเสือกโดยสรุป ขรงสัญญา

133 ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,420.00 2,420.00 เจาะจง หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโตรเลียม หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโตรเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 640
จำนวน 1 รายการ /2,420 72,420 เทคนิคและราคา 21/2/2565

134 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 45,650.00 45,650.00 เจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 641
จำนวน 3 รายการ /45,650 745,650 เทคนิคและราคา 21/2/2565

135 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 10,800.00 10,800.00 เจาะจง บริษัท คอสม่าเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท คอสม่าเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 642
จำนวน 1 รายการ /10,800 710,800 เทคนิคและราคา 21/2/2565

136 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 643
จำนวน 1 รายการ /4,200 74,200 เทคนิคและราคา 22/2/2565

137 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 46,438.00 46,438.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 644
จำนวน 1 รายการ /46,438 746,438 เทคนิคและราคา 22/2/2565

138 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 171,400.00 171,400.00 เจาะจง บริษัท คอสม่าเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท คอสม่าเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 645
จำนวน 2 รายการ /171,400 7171,400 เทคนิคและราคา 23/2/2565

139 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 12,500.00 12,500.00 เจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 646
จำนวน 1 รายการ 712,500 712,500 เทคนิคและราคา 23/2/2565

140 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูดีคอล บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูตึคอล ผ่านข้อเสนอด้าน 647
จำนวน 2 รายการ 73,000 73,000 เทคนิคและราคา 24/2/2565

141 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,950.00 2,950.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพสี เทรดด้ิง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 648
จำนวน 3 รายการ 72,950 72,950 เทคนิคและราคา 24/2/2565

142 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 480,000.00 480,000.00 เจาะจง บริษัท ซ ีเมดิค จำกัด บริษัท ซ ีเมดิค จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 649
จำนวน 1 รายการ 7480,000 7480,000 เทคนิคและราคา 25/2/2565

143 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 8,792.00 8,792.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูตีคอล บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูตีคอล ผ่านข้อเสนอด้าน 650
จำนวน 4 รายการ 78,792 78,792 เทคนิคและราคา 25/2/2565

144 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 743.65 743.65 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 651
จำนวน 6 รายการ 7743.65 7743.65 เทคนิคและราคา 28/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน กุมภาพันธ ์2565
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
unm แลรวนที ่

ชองสัญญา
145 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 1,279.72 1,279.72 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 652

จำนวน 12 รายการ /1,279.72 71,279.72 เทคนิคและราคา 28/2/2565
146 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 5,174.52 5,174.52 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 653

จำนวน 15 รายการ /5,174.52 75,174.52 เทคนิคและราคา 28/2/2565
147 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 728.67 728.67 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 654

จำนวน 15 รายการ /728.67 7728.67 เทคนิคและราคา 28/2/2565
148 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,300.00 2,300.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 655

จำนวน 2 รายการ /2,300 72,300 เทคนิคและราคา 28/2/2565
149 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 5,700.00 5,700.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 656

จำนวน 1 รายการ /5,700 75,700 เทคนิคและราคา 28/2/2565
150 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 9,262.50 9,262.50 เจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 657

จำนวน 1 รายการ /9,262.50 79,262.50 เทคนิคและราคา 28/2/2565
151 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 8,200.00 8,200.00 เจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด ์(1982) จำกัด บริษัท ฟาร์มาแลนด ์(1982) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 658

จำนวน 2 รายการ /8,200 78,200 เทคนิคและราคา 28/2/2565
152 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 6,250.00 6,250.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 659

จำนวน 1 รายการ /6,250 76,250 เทคนิคและราคา 28/2/2565
153 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เจาะจง หสน. โรงงาน๓สัชกรรม แอนด ์เคมิคอล หสน. โรงงาน๓สัชกรรม แอนด ์เคมีคอล ผ่านข้อเสนอด้าน 660

จำนวน 1 รายการ /6,000 76,000 เทคนิคและราคา 28/2/2565
154 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 16,050.00 16,050.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 661

จำนวน 1 รายการ 716,050 716,050 เทคนิคและราคา 28/2/2565
155 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,775.00 1,775.00 เจาะจง บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส ์(1979) จำกัด บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส ์(1979) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 662

จำนวน 1 รายการ 71,775 71,775 เทคนิคและราคา 28/2/2565



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่

เลขที่และวันที่
หรัอจ้าง หรอจาง และราคาที่เสนอ ราคาทตกลงชอหรอจาง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,279.72 1,279.72 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 652

จำนวน 12 รายการ /1,279.72 /1,279.72 เทคนิคและราคา 28/2/2565

146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,174.52 5,174.52 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 653

จำนวน 15 รายการ /5,174.52 /5,174.52 เทคนิคและราคา 28/2/2565

147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 728.67 728.67 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 654

จำนวน 15 รายการ /728.67 /728.67 เทคนิคและราคา 28/2/2565

148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,300.00 2,300.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 655

จำนวน 2 รายการ /2,300 /2,300 เทคนิคและราคา 28/2/2565

149 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,700.00 5,700.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 656

จำนวน 1 รายการ /5,700 /5,700 เทคนิคและราคา 28/2/2565

150 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 9,262.50 9,262.50 เจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 657

จำนวน 1 รายการ /9,262.50 /9,262.50 เทคนิคและราคา 28/2/2565

151 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,200.00 8,200.00 เจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด ์(1982) จำกัด บริษัท ฟาร์มาแลนด ์(1982) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 658

จำนวน 2 รายการ /8,200 /8,200 เทคนิคและราคา 28/2/2565

152 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6,250.00 6,250.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 659

จำนวน 1 รายการ /6,250 /6,250 เทคนิคและราคา 28/2/2565

153 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6,000.00 6,000.๓ เจาะจง หสน. โรงงาน๓สัชกรรม แอนด์ เคมิคอล หสน. โรงงาน๓สัชกรรม แอนด ์เคมีคอล ผ่านข้อเสนอด้าน 660

จำนวน 1 รายการ /6,000 /6,000 เทคนิคและราคา 28/2/2565

154 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 16,050.00 16,050.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซึลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 661

จำนวน 1 รายการ /16,050 /16,050 เทคนิคและราคา 28/2/2565

155 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,775.00 1,775.00 เจาะจง บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส ์(1979) จำกัด บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส ์(1979) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 662

จำนวน 1 รายการ /1.775 /1.775 เทคนิคและราคา 28/2/2565

รวม 1,712,535.60 1,712,535.60



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๕ 
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระหรวงสวร'1วิ^ซ

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสด ุโรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ปี ะ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
หัวข้อ ะ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์๒๕๖๕

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

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

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมล

(นางสาวจินตนา เทียนทอง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 
วันที ่๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


