
แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

1 ซื้อวัสดุการแพทย์ 856.00               856.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สมคิดวิศวกลการ หจก.สมคิดวิศวกลการ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริการรวดเร็ว

 = 856.00 บาท
2 3,389.76             3,389.76         เฉพาะเจาะจง บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัล บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ซัพพลาย ซัพพลาย บริการรวดเร็ว
 = 3,389.76 บาท

3 4,375.00             4,375.00         เฉพาะเจาะจง บจก.พรอส ฟาร์มา บจก.พรอส ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 4,375.00 บาท บริการรวดเร็ว

4 1,895.00             1,895.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โปลิฟาร์ม บจก.โปลิฟาร์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 1,895.00 บาท บริการรวดเร็ว

5 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ธงทองโอสถ บจก.ธงทองโอสถ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 1,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

จ้างซ่อมเครื่องอบผ้าขนาด 50 ปอนด์

ซื้อยา 4 รายการ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

6 2,210.00             2,210.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หมอยาไทย 101 บจก.หมอยาไทย 101 เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,210.00 บาท บริการรวดเร็ว

7 2,500.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ ฟาร์มาซี หจก.ภิญโญ ฟาร์มาซี เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

8 3,638.00             3,638.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์โรแคร์ บจก.แอร์โรแคร์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 3,638.00 บาท บริการรวดเร็ว

9 4,350.00             4,350.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.โอ.เคมิคอล หจก.ที.โอ.เคมิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
(1979) (1979) บริการรวดเร็ว

 = 4,350.00 บาท

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 2 รายการ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

10 3,200.00             3,200.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โกบอล ฟาร์ม บจก.โกบอล ฟาร์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 3,200.00 บาท บริการรวดเร็ว

11 4,646.00             4,646.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 4,646.00 บาท บริการรวดเร็ว

12 450.00               450.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียกราฟฟิค ร้านไอเดียกราฟฟิค เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 450.00 บาท บริการรวดเร็ว

13 2,500.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจํารัส พิมดี นายจํารัส พิมดี เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

14 2,446.00             2,446.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,446.00 บาท บริการรวดเร็ว

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

จ้างถมดินและเกลี่ยดิน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

15 2,720.00             2,720.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลแคร์ บจก.โพสเฮลแคร์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,720.00 บาท บริการรวดเร็ว

16 ซื้อวัสดุการแพทย์ 989.75               989.75            เฉพาะเจาะจง หจก.สมคิดวิศวกลการ หจก.สมคิดวิศวกลการ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริการรวดเร็ว

 = 989.75 บาท
17 450.00               450.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียกราฟฟิค ร้านไอเดียกราฟฟิค เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 450.00 บาท บริการรวดเร็ว

18 1,450.00             1,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเสวีพาณิชย์ ร้านเสวีพาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 1,450.00 บาท บริการรวดเร็ว

19 950.00               950.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แอล.บี.เอส บจก.แอล.บี.เอส เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
แลบบอราตอรี่ แลบบอราตอรี่ บริการรวดเร็ว

 = 950.00 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

20 3,050.00             3,050.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.เอส เมดิคอลบจก.เอส.พี.เอส เมดิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 3,050.00 บาท บริการรวดเร็ว

21 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ที แมน ฟาร์มา บจก.ที แมน ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 1,800.00 บาท บริการรวดเร็ว

22 2,880.00             2,880.00         เฉพาะเจาะจง บจก.วิทยาศรม บจก.วิทยาศรม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,880.00 บาท บริการรวดเร็ว

23 2,425.00             2,425.00         เฉพาะเจาะจง บจก.พาตาร์ แลบ บจก.พาตาร์ แลบ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
(2517) (2517) บริการรวดเร็ว

 = 2,425.00 บาท
24 2,120.00             2,120.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ขอนแก่น ที.แอล.ซี.บจก.ขอนแก่น ที.แอล.ซี. เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

แลบเซ็นเตอร์ แลบเซ็นเตอร์ บริการรวดเร็ว
 = 2,120.00 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ซื้อยา 1 รายการ

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 2 รายการ

ซื้อยา 2 รายการ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

25 630.00               630.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 630.00 บาท บริการรวดเร็ว

26 756.00               756.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ บจก.สยามโกบอลเฮ้าท์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 756.00 บาท บริการรวดเร็ว

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง


