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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑ 

ที่.วันที ่๑ ธันวาคม .๒๔๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑)

........................................................................................................

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวช้องกับผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไวให้ประชาชน 

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

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล ะราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

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

จัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

พฤศจิกายน ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว 
ขออนุญาตนำแผนการจัดช้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ www.ssko.moph.go.th.vwvw.Sirattanahospital.go.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นขอบขอได้โปรด 

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

พฤศจิกายน ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย.งาน 
๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ขำนาญการ

ลงชื่อ

(นาย์พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนร

http://www.ssko.moph.go.th.vwvw.Sirattanahospital.go.th


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒££๖๔ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวให้ประชาชน 

ตรวจดูไต้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป 
เพื่อเป็นดรรชนิสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

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

ประกาศ ณ วันท ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นา&ฬงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔£๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่ศก๐๐๓๒■๓๐๑/...................... วันท่ี..๓๐ พฤศจิกายน๒๔๖๔
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบ สชร. ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดช้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีชื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ ผู้!ด้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน 

พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต ์โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประขาขนได้ดูตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม้ติให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

I I อนุมัติ cu ไม่อนุมัต ิ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

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

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

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

จำนวน 1 รายการ /13,500 /13,500 เทคนิคและราคา 1/11/2564

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

จำนวน 1 รายการ /81,520 /81,520 เทคนิคและราคา 1/11/2564

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

จำนวน 6 รายการ /83,895 /83,895 เทคนิคและราคา 1/11/2564

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

จำนวน 6 รายการ /83,895 /83,895 เทคนิคและราคา 1/11/2564

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 98,325.00 98,325.๓ เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 127

จำนวน 7 รายการ /98,325 /98,325 เทคนิคและราคา 2/11/2564

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

จำนวน 1 รายการ /12,500 /12,500 เทคนิคและราคา 2/11/2564

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

จำนวน 5 รายการ /43,410 /43,410 เทคนิคและราคา 2/11/2564

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

จำนวน 10 รายการ /34,410 /34,410 เทคนิคและราคา 3/11/2564

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

จำนวน 1 รายการ /17,013 /17,013 เทคนิคและราคา 3/11/2564

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

จำนวน 6 รายการ /82,900 /82,900 เทคนิคและราคา 4/11/2564

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

จำนวน 3 รายการ /26,300 /26,300 เทคนิคและราคา 4/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชี่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของส'ญญา
13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,475.00 9,475.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมด ิชายน์ หจก. อาร ์แอนด์ บ ีเมด ิชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 134

จำนวน 3 รายการ /9,475 /9,475 เทคนิคและราคา 4/11/2564
14 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 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 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 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



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชี่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัฌฌา

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

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

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

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

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

จำนวน 7 รายการ /13.880 713,880 เทคนิคและราคา 5/11/2564

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

จำนวน 1 รายการ /64,200 764,200 เทคนิคและราคา 5/11/2564

29 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 46,224.00 46,224.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 150

จำนวน 1 รายการ /46,224 746,224 เทคนิคและราคา 5/11/2564

30 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 13,500.00 13,500.00 เจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด บริษัท เอสพืเอส เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 151

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

31 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 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 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 9,000.00 9,000.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาชูติคอล อินดัสตร ิจก. บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาชูติคอล อินดัสตร ิจก. ผ่านข้อเสนอด้าน 153

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

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

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

34 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 12,700.00 12,700.00 เจาะจง หจก. ภิญโญ ฟาร์มาฃี หจก. ภิญโญ ฟาร์มาชี ผ่านข้อเสนอด้าน 155

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

35 ชื้อวัสดำการแพทย์ 2,140.00 2,140.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส ์จำกัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส ์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 งานท่ีจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

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

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

38 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 630.00 630.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 159

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จำนวน 1 รายการ /16,000 /16,000 เทคนิคและราคา 9/11/2564

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

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

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

จำนวน 1 รายการ /2,400 /2,400 เทคนิคและราคา 9/11/2564

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

จำนวน 2 รายการ /55,640 /55,640 เทคนิคและราคา 9/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

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 /19,000 719,000 เทคนิคและราคา 9/11/2564

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

จำนวน 3 รายการ /18,582.45 718,582.45 เทคนิคและราคา 9/11/2564

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

จำนวน 1 รายการ /64,200 764,200 เทคนิคและราคา 9/11/2564

51 ซื้อเวชภ่ณฑ์ยา 3,800.00 3,800.00 เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรักส์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด บริษัท ที.พี.ดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 172

จำนวน 1 รายการ /3,800 73,800 เทคนิคและราคา 10/11/2564

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

จำนวน 1 รายการ /2,520 72,520 เทคนิคและราคา 10/11/2564

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

จำนวน 1 รายการ /2,940 72,940 เทคนิคและราคา 10/11/2564

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

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

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

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

56 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 36,118.92 36,118.92 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 177

จำนวน 3 รายการ /36,118.92 736,118.92 เทคนิคและราคา 10/11/2564

57 ซื้อวัสดำการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิไซเอนซ์ จำกัด บริษัท เอเชีย เมดิไซเอนข ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 178

จำนวน 1 รายการ /22,500 722,500 เทคนิคและราคา 10/11/2564

58 ซื้อวัสดำการแพทย์ 192,000.00 192,000.00 เจาะจง บริษัท เอเชีย พดิไชเอนช์ จำกัด บริษัท เอเชีย เมดิไซเอนช ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 179

จำนวน 2 รายการ /192.000 7192,000 เทคนิคและราคา 10/11/2564

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

จำนวน 9 รายการ /13,380 713,380 เทคนิคและราคา 10/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

60 ชื้อวัสดำการแพทย์ 5,330.00 5,330.00 เจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เอ็มมีเน้นซี อินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านข้อเสนอด้าน 181

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

61 ชื้อวัสดำการแพทย์ 6,400.00 6,400.00 เจาะจง บริษัท เอฟ. ซี. พี. จำกัด บริษัท เอฟ. ซี. พี. จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 182

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

62 ชื้อวัสดำการแพทย์ 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 ชื้อวัสดำการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 184

จำนวน 1 รายการ /12,000 712,000 เทคนิคและราคา 10/11/2564

64 ชื้อวัสดำการแพทย์ 47,500.00 47,500.00 เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิไซเอนซ ีจำกัด บริษัท เอเชีย เมดิไชเอนซี จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 185

จำนวน 1 รายการ /47,500 747,500 เทคนิคและราคา 10/11/2564

65 ชื้อวัสดำการแพทย์ 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 ชื้อวัสดำการแพทย์ 43,500.00 43,500.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 0๐

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

67 ชื้อเวชภัณท์ยา 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 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 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 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 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 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 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 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,100.00 2,100.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟามาร์ชูติคอลอินดัสครี ้จำกัเ? บริษัท เบอร์ลินพ้ามาร์ซูติคอลอินดัสครี้ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 192

จำนวน 1 รายการ 72,100 72,100 เทคนิคและราคา



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

«
i โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

เดือน พฤศจิกายน 2564
ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผ้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหดผ่ลที่

-ะเ V ฃ A • V เลขทินละวิ'นที
หรอจาง หริอจ้าง และราคาทเสนอ ราคาทีตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

72 ชึ๋อเวิชิภืณิฑึยา 11,235.๓ 11,235.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 193
จำนวน 1 รายการ /11,235 711,235 เทคนิคและราคา

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

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

75 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 800.00 800.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 196
จำนวน 1 รายการ /800 7800 เทคนิคและราคา 12/11/2564

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

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

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

79 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,6๓.00 2,600.00 เจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส์ แลบบอราทอรี ่จำกัด บริษัท ที พ ีดรักส์ แลบบอราทอร่ี จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 2๓
จำนวน 1 รายการ /2,600 72,600 เทคนิคและราคา 16/12/2564

80 ชื้อวัสดุบริโภค 110,328.50 110,328.50 เจาะจง หจก. ลาภิศก่อสร้าง หจก. ลาภิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 2๓
จำนวน รายการ 7110,328.50 7110,328.50 เทคนิคและราคา 16/12/2564

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

82 ชื้อวัสดุสำนิกงาน 37,741.00 37,741.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 202
จำนวน รายการ 737,741 737,741 เทคนิคและราคา 17/12/2564

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



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผ้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตผลที่

«รเ V • V เลขทและวันที
หรอจ่าง หรือจำง และราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของส้ณณฺา

84 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 14,552.00 14,552.00 เจาะจง หจก. สุพรรณการยาง หจก. สุพรรณการยาง ผ่านข้อเสนอด้าน 204
จำนวน 7 รายการ /14.552 /14,552 เทคนิคและราคา 17/12/2564

85 ซอวัสดุงานบานงานครว 3,800.00 3,800.00 เจาะจง ร้านชัยขนะ ร้านชัยฃนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 205
จำนวน 3 รายการ /3,800 /3,800 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 /2,388 /2,388 เทคนิคและราคา 17/12/2564

87 จ้างท่าสตกเกอร์ 2,500.00 2,500.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 207
จำนวน 1 รายการ /2,500 /2,500 เทคนิคและราคา 17/12/2564

88 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง 1,350.00 1,350.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 208
จำนวน 1 รายการ /1,350 /1.350 เทคนิคและราคา 17/12/2564

89 ชื้อครุภัณฑ์สำนกงาน 45,500.00 45,500.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 209
จำนวน 1 รายการ /45,500 /45,500 เทคนิคและราคา 17/12/2564

90 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง 1,450.00 1,450.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 210
เคลื่อนที ่จำนวน 1 รายการ /1.450 /1.450 เทคนิคและราคา 17/12/2564

91 ชื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,960.00 6,960.๓ เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 211
จำนวน 2 รายการ /6,960 /6,960 เทคนิคและราคา 17/12/2564

92 ชื้อเวชภณฑ์ยา 18,540.00 18,540.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด บริษัท พรืเมด ฟาร์มา พล'ส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 212
จำนวน 2 รายการ /18540 /18540 เทคนิคและราคา 17/12/2564

93 ชื้อเวชภณฑ์ยา 650.00 650.00 เจาะจง หจก. แอล บ ีเอส แลบบอเรตอร่ี หจก. แอล บ ีเอส แลบบอเรตอรี่ ผ่านข้อเสนอด้าน 213
จำนวน 1 รายการ /650 /650 เทคนิคและราคา 17/12/2564

94 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,290.00 3,290.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านเบัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 214
จำนวน 4 รายการ /3,290 /3,290 เทคนิคและราคา 22/12/2564

95 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 4,980.00 4,980.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 215
จำนวน 1 รายการ /4,980 /4,980 เทคนิคและราคา 22/12/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 750.00 750.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 216

จำนวน 1 รายการ /750 /750 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 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 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 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 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 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 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 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,960.00 1,960.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 222

จำนวน 4 รายการ /1,960 71,960 เทคนิคและราคา 22/12/2564

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

จำนวน 9 รายการ /45,485 745,485 เทคนิคและราคา 22/12/2564

104 ซื้อวัสดุการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เจาะจง บริษัท ไชเอนช์ เมด จำกัด บริษัท ไซเอนช ์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 224

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

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

จำนวน 1 รายการ /3,531 73,531 เทคนิคและราคา 22/12/2564

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

จำนวน 2 รายการ /8,613.50 78,613.50 เทคนิคและราคา 22/12/2564

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

จำนวน 4 รายการ /6,516.30 76,516.30 เทคนิคและราคา 22/12/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป

วันที่ของ 

สัญญา

o 00 ชื้อวัสดุการแพทย์ 8,299.50 8,299.50 เจาะจง บริษัท ขีลสิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 228

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

109 ชื้อวสดุการแพทย์ 8,200.00 8,200.00 เจาะจง บริษัท ขีลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค 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 โอเร็กช์ 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 โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 233

จำนวน 12 รายการ /103,496.40 7103,496.40 เทคนิคและราคา 22/12/2564

114 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,650.00 14,650.00 เจาะจง บริษัท ท็อปชายน์เมด จำกัด บริษัท ท็อปซายน์เมด 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 ฟาร์มาแลนด์ (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 ฟรีเมด 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 ดีเคเอสเอข (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 ีลาบอราตอรี ่จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 239

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



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง
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และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการลัดเลือกและ 
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วันท่ีของ 
สัญญา

120 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,800.00 2,800.00 เจาะจง บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 240
จำนวน 1 รายการ /2,800 72,800 เทคนิคและราคา 24/11/2564

121 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนตอิค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนตอิค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 241
จำนวน 1 รายการ /3,000 73,000 เทคนิคและราคา 24/11/2564

C
M

C
M ชื้อเวชภัณฑ์ยา 10,700.00 10,700.00 เจาะจง บริษัท ทีที ดรัก แลบบอราทอร่ี (1969) จำกัด บริษัท ทีพี ดรัก แลบบอราทอรี ่(1969) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 242

จำนวน 1 รายการ 710,700 710,700 เทคนิคและราคา 24/11/2564
123 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 17,460.00 17,460.00 เจาะจง บริษัท นอตแลนตอด ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนตอิค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 243

จำนวน 3 รายการ 717,460 717,460 เทคนิคและราคา 25/11/2564ร ชื้อเวชภัณฑ์ยา 9,600.00 9,600.00 เจาะจง บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูดิคอล จำกัด บริษัท ทีแมน ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 244
จำนวน 1 รายการ 79,600 79,600 เทคนิคและราคา 25/11/2564

125 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 171,400.00 171,400.00 เจาะจง บริษัทคอสม่า เทรดดิ้งจำกัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 245
จำนวน 1 รายการ 7171,400 7171,400 เทคนิคและราคา 25/11/2564

126 ชื้อวัสดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เจาะจง บริษัท โกร๊ซ ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด บริษัท โกรัช ชัพพลาย พดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 246
จำนวน 1 รายการ 715,000 715,000 เทคนิคและราคา 25/11/2564

127 ชื้อวัสดุการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท ไชเอนฃ ์๓ด จำกัด บริษัท ไชเอนช ์๓ด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 247
จำนวน 1 รายการ 716,000 716,000 เทคนิคและราคา 25/11/2564

00C
M ชื้อวัสดุการแพทย์ 5,124.00 5,124.00 เจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด บริษัท เอ็มมีเน้นช์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน่ 248

จำนวน 1 รายการ 75,124 75,124 เทคนิคและราคา 25/11/2564
129 ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 468,320.00 468,320.00 เจาะจง บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 249

จำนวน 1 รายการ 7468,320 7468,320 เทคนิคและราคา 25/11/2564
130 ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 257,250.00 257,250.00 เจาะจง บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 250

จำนวน 1 รายการ 7257,250 7257,250 เทคนิคและราคา 25/11/2564
131 ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 133,000.00 133,000.00 เจาะจง บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 251

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



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
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สัญญา

132 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 59,660.00 59,660.00 เจาะจง บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ 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 ลำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านข้อเสนอด้าน 253

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

134 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 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 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 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 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 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 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 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 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 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 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7,170.07 7,170.07 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอ่ด้าน 260

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

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

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



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ ^

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน้เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขื่อหน่วยงาน ะ งานพัสด ุโรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

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

- ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๔
(แบบสขร.๑) ^

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑ 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๔
Link ภายนอก ........................................................................................................................

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 

(นางสาวจินตนา เทียนทอง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที ่๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข 

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

พันฐิดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที ่๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔


