
แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

1 3,854.00             3,854.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สหแพทย์เภสัช บจก.สหแพทย์เภสัช เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 3,854.00 บาท บริการรวดเร็ว

2 3,240.00             3,240.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โปลิฟาร์ม บจก.โปลิฟาร์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 3,240.00 บาท บริการรวดเร็ว

3 2,140.00             2,140.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ยูนีซัน บจก.ยูนีซัน เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,140.00 บาท บริการรวดเร็ว

4 1,130.00             1,130.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. หจก.แอล.บี.เอส. เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
แลบบอราตอรี่ แลบบอราตอรี่ บริการรวดเร็ว

 = 1,130.00 บาท
5 4,400.00             4,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ซัพพลาย ซัพพลาย บริการรวดเร็ว
 = 4,400.00 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 2 รายการ

ซื้อยา 3 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

6 1,926.00             1,926.00         เฉพาะเจาะจง บจก.นําวิวัฒน์การช่าง บจก.นําวิวัฒน์การช่าง เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
(1992) (1992) บริการรวดเร็ว

 = 1,926.00 บาท

7 ซื้อวัสดุการแพทย์ 1,043.25             1,043.25         เฉพาะเจาะจง หจก.สมคิดวิศวกลการ หจก.สมคิดวิศวกลการ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริการรวดเร็ว

 = 1,043.25 บาท

8 950.00               950.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์ธนะกิจ ร้านแชมป์ธนะกิจ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 950.00 บาท บริการรวดเร็ว

9 552.00               552.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 552.00 บาท บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อวัสดุสํานักงาน



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

10 864.00               864.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 864.00 บาท บริการรวดเร็ว

11 200.00               200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านลําใย ร้านลําใย เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 200.00 บาท บริการรวดเร็ว

12 ซื้อยา 1 รายการ 2,503.80             2,503.80         เฉพาะเจาะจง บจก.ดีสแฮล์ม บจก.ดีสแฮล์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,503.80 บาท บริการรวดเร็ว

13 3,600.00             3,600.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ห้างขายยา บจก.ห้างขายยา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
ตราเจ็ดดาว ตราเจ็ดดาว บริการรวดเร็ว

 = 3,600.00 บาท
14 2,626.00             2,626.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แสงไทยเมดิคอล บจก.แสงไทยเมดิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 2,626.00 บาท บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

15 1,915.30             1,915.30         เฉพาะเจาะจง บจก.วีอาร์เดนตอล บจก.วีอาร์เดนตอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น บริการรวดเร็ว

 = 1,915.30 บาท
16 2,311.20             2,311.20         เฉพาะเจาะจง บจก.วีอาร์เดนตอล บจก.วีอาร์เดนตอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น บริการรวดเร็ว
 = 2,311.20 บาท

17 214.00               214.00            เฉพาะเจาะจง บจก.วีอาร์เดนตอล บจก.วีอาร์เดนตอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น บริการรวดเร็ว

 = 214.00 บาท
18 321.00               321.00            เฉพาะเจาะจง บจก.วีอาร์เดนตอล บจก.วีอาร์เดนตอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น บริการรวดเร็ว
 = 321.00 บาท

19 1,016.50             1,016.50         เฉพาะเจาะจง บจก.วีอาร์เดนตอล บจก.วีอาร์เดนตอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น บริการรวดเร็ว

 = 1,016.50 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง

จ้างทําวัสดุทันตกรรม

จ้างทําวัสดุทันตกรรม

รายชื่อผู้เสนอราคา

จ้างทําวัสดุทันตกรรม

จ้างทําวัสดุทันตกรรม

จ้างทําวัสดุทันตกรรม



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

20 200.00               200.00            เฉพาะเจาะจง บจก.วีอาร์เดนตอล บจก.วีอาร์เดนตอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น บริการรวดเร็ว

 = 200 บาท
21 2,311.20             2,311.20         เฉพาะเจาะจง บจก.วีอาร์เดนตอล บจก.วีอาร์เดนตอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น บริการรวดเร็ว
 = 2,311.20 บาท

22 2,332.60             2,332.60         เฉพาะเจาะจง บจก.วีอาร์เดนตอล บจก.วีอาร์เดนตอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น บริการรวดเร็ว

 = 2,332.60 บาท
23 4,345.00             4,345.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 4,345.00 บาท บริการรวดเร็ว

24 300.00               300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านประคองการค้า ร้านประคองการค้า เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 300.00 บาท บริการรวดเร็ว

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

จ้างทําวัสดุทันตกรรม

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

จ้างทําวัสดุทันตกรรม

จ้างทําวัสดุทันตกรรม

ซื้อวัสดุสํานักงาน



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

25 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนบัณฑิต ร้านเพื่อนบัณฑิต เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 1,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

26 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 200.00               200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านประคองการค้า ร้านประคองการค้า เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 200.00 บาท บริการรวดเร็ว

27 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,100.00             1,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติคุณ ร้านกิตติคุณ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 1,100.00 บาท บริการรวดเร็ว

28 ซื้อวัสดุการแพทย์ 1,177.00             1,177.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สมคิดวิศวกลการ หจก.สมคิดวิศวกลการ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริการรวดเร็ว

 = 1,177.00 บาท
29 1,195.00             1,195.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 1,195.00 บาท บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562

ซื้อวัสดุก่อสร้าง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

30 4,900.00             4,900.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ บจก.แล็บมาสเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
แอ๊ดวานซ์ แอ๊ดวานซ์ บริการรวดเร็ว

 = 4,900.00 บาท
31 1,360.00             1,360.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ บจก.แล็บมาสเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

แอ๊ดวานซ์ แอ๊ดวานซ์ บริการรวดเร็ว
 = 1,360.00 บาท

32 3,480.00             3,480.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ บจก.แล็บมาสเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
แอ๊ดวานซ์ แอ๊ดวานซ์ บริการรวดเร็ว

 = 3,480.00 บาท
33 800.00               800.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.บล็อก ตรายาง ร้าน ส.บล็อก ตรายาง เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 800.00 บาท บริการรวดเร็ว

34 1,680.00             1,680.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 1,680.00 บาท บริการรวดเร็ว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ซื้อวัสดุสํานักงาน

รายชื่อผู้เสนอราคา

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

35 2,800.00             2,800.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ บจก.แล็บมาสเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
แอ๊ดวานซ์ แอ๊ดวานซ์ บริการรวดเร็ว

 = 2,800.00 บาท
36 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โกบอล ฟาร์ม บจก.โกบอล ฟาร์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 1,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

37 385.20               385.20            เฉพาะเจาะจง หจก.ผดุงธรรม หจก.ผดุงธรรม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
การไฟฟ้า 101 การไฟฟ้า 101 บริการรวดเร็ว

 =385.20 บาท
38 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,130.00             1,130.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ณรงค์โรจน์ภูริ หจก.ณรงค์โรจน์ภูริ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 1,130.00 บาท บริการรวดเร็ว

39 700.00               700.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเวฟอาร์ต ร้านเวฟอาร์ต เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 700.00 บาท บริการรวดเร็ว

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ


