
แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

1 21,881.50           21,881.50        เฉพาะเจาะจง หจก.คนรักดี หจก.คนรักดี เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 21,881.50 บาท บริการรวดเร็ว

2 24,610.00           24,610.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 24,610.00 บาท บริการรวดเร็ว

3 13,780.00           13,780.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท บจก.ไทปันซัมมิท เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 13,780.00 บาท บริการรวดเร็ว

4 12,000.00           12,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 12,000.00 บาท บริการรวดเร็ว

5 34,775.00           34,775.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 34,775.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

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



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

6 34,181.15           34,181.15        เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 34,181.15 บาท บริการรวดเร็ว

7 17,700.00           17,700.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส บจก.ไทยก๊อส เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 17,700.00 บาท บริการรวดเร็ว

8 3,200.00             3,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรการแพทย์ หจก.มหาจักรการแพทย์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,200.00 บาท บริการรวดเร็ว

9 12,900.00           12,900.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เค.เค.ภัณฑ์ บจก.เค.เค.ภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

มาร์เก็ตติ้ง มาร์เก็ตติ้ง บริการรวดเร็ว

 = 12,900.00 บาท

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

10 2,200.00             2,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. หจก.แอล.บี.เอส. เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

แลบบอราตอรี่ แลบบอราตอรี่ บริการรวดเร็ว

 = 2,200.00 บาท

11 5,300.00             5,300.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 5,300.00 บาท บริการรวดเร็ว

12 7,276.00             7,276.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ดีส แฮล์ม บจก.ดีส แฮล์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 7,276.00 บาท บริการรวดเร็ว

13 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.โอ.เคมิคอล หจก.ที.โอ.เคมิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

(1979) (1979) บริการรวดเร็ว

 = 1,800.00 บาท

14 1,700.00             1,700.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ยูโทเปี้ยน บจก.ยูโทเปี้ยน เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 1,700.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

15 3,800.00             3,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.โอ.เคมิคอล หจก.ที.โอ.เคมิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

(1979) (1979) บริการรวดเร็ว

 = 3,800.00 บาท

16 3,210.00             3,210.00         เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ เอ็กซ์ บจก.อาร์ เอ็กซ์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,210.00 บาท บริการรวดเร็ว

17 8,115.00             8,115.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แอตแลนติก บจก.แอตแลนติก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล บริการรวดเร็ว

 = 8,115.00 บาท

18 6,800.00             6,800.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เยอเนอรัล ดรัค บจก.เยอเนอรัล ดรัค เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 6,800.00 บาท บริการรวดเร็ว

19 3,049.50             3,049.50         เฉพาะเจาะจง บจก.สยามฟาร์มา บจก.สยามฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ซูติคอล ซูติคอล บริการรวดเร็ว

 = 3,049.50 บาท

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 3 รายการ

ซื้อยา 2 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

20 4,750.00             4,750.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โกบอล ฟาร์ม บจก.โกบอล ฟาร์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 4,750.00 บาท บริการรวดเร็ว

21 642.00               642.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แอตแลนติก บจก.แอตแลนติก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล บริการรวดเร็ว

 = 642.00 บาท

22 3,250.00             3,250.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท บจก.ไทปันซัมมิท เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,250.00 บาท บริการรวดเร็ว

23 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ห้างขายยา หจก.ห้างขายยา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ตราเจ็ดดาว 101 ตราเจ็ดดาว 101 บริการรวดเร็ว

 = 5,000.00 บาท

24 21,150.00           21,150.00        เฉพาะเจาะจง คณะกรรมการ คณะกรรมการ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

อาหารและยา อาหารและยา บริการรวดเร็ว

 = 21,150.00 บาท

ซื้อยา 4 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

25 ซื้อยา 1 รายการ 1,980.00             1,980.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ทีเอ็นพี เฮลท์แอร์ บจก.ทีเอ็นพี เฮลท์แอร์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 1,980.00 บาท บริการรวดเร็ว

26 ซื้อยา 6 รายการ 32,820.00           32,820.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ที.โอ.เคมิคอล หจก.ที.โอ.เคมิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

(1979) (1979) บริการรวดเร็ว

 = 32,820.00 บาท

27 ซื้อยา 4 รายการ 23,400.00           23,400.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลิน บจก.เบอร์ลิน เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล บริการรวดเร็ว

 = 23,400.00 บาท

28 ซื้อยา 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.คอสม่า เทรดดิ้ง บจก.คอสม่า เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 6,000.00 บาท บริการรวดเร็ว

29 19,950.00           19,950.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลโพลี บจก.เซ็นทรัลโพลี เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

เทรดดิ้ง เทรดดิ้ง บริการรวดเร็ว

 = 19,950.00 บาท

ซื้อยา 2 รายการ

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

30 2,100.00             2,100.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แสงไทย เมดิคอล บจก.แสงไทย เมดิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 2,100.00 บาท บริการรวดเร็ว

31 3,500.00             3,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.มาสุ บจก.มาสุ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

32 33,315.00           33,315.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เยอเนอรัล บจก.เยอเนอรัล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ฮอตปิตอล ฮอตปิตอล บริการรวดเร็ว

 = 33,315.00 บาท

33 7,710.00             7,710.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ทีแมน ฟาร์มา บจก.ทีแมน ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 7,710.00 บาท บริการรวดเร็ว

34 9,240.00             9,240.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ภิญโญ ฟาร์มาซี บจก.ภิญโญ ฟาร์มาซี เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 9,240.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อยา 4 รายการ

ซื้อยา 4 รายการ

ซื้อยา 3 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

35 3,900.00             3,900.00         เฉพาะเจาะจง บจก.มาซาแลบ บจก.มาซาแลบ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,900.00 บาท บริการรวดเร็ว

36 15,033.50           15,033.50        เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์โรแคร์ บจก.แอร์โรแคร์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 15,033.50 บาท บริการรวดเร็ว

37 42,526.08           42,526.08        เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 42,526.08 บาท บริการรวดเร็ว

38 ซื้อยา 4 รายการ 51,800.65           51,800.65        เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 51,800.65 บาท บริการรวดเร็ว

39 6,210.00             6,210.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. หจก.แอล.บี.เอส. เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

แลบบอราตอรี่ แลบบอราตอรี่ บริการรวดเร็ว

 = 6,210.00 บาท

ซื้อยา 2 รายการ

ซื้อยา 6 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 2 รายการ

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

40 33,315.00           33,315.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โปลิฟาร์ม บจก.โปลิฟาร์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 33,315.00 บาท บริการรวดเร็ว

41 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซ์ บจก.แอดวานซ์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล บริการรวดเร็ว

 = 7,500.00 บาท

42 6,940.00             6,940.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เมดไลน์ บจก.เมดไลน์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 6,940.00 บาท บริการรวดเร็ว

43 ซื้อยา 20 รายการ 54,852.75           54,852.75        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 54,852.75 บาท บริการรวดเร็ว

44 7,000.00             7,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ยูโทเปี้ยน บจก.ยูโทเปี้ยน เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 7,000.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ซื้อยา 4 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

45 11,680.00           11,680.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลียม หจก.ทองทวีปิโตรเลียม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 11,680.00 บาท บริการรวดเร็ว

46 8,500.00             8,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอเชียวอเตอร์ 101 ร้านเอเชียวอเตอร์ 101 เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 8,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

47 7,400.00             7,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นชัยยนต์ 2 ร้านเด่นชัยยนต์ 2 เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 7,400.00 บาท บริการรวดเร็ว

48 ซื้อยา 1 รายการ 2,835.50             2,835.50         เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟารม์า บจก.ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 2,835.50 บาท บริการรวดเร็ว

49 3,200.00             3,200.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โกบอล ฟาร์ม บจก.โกบอล ฟาร์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,200.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

ซื้อถังกรองไฟเบอร์กลาส

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

50 ซื้อยา 1 รายการ 4,200.00             4,200.00         เฉพาะเจาะจง บจก.พาร์ตา แลบ บจก.พาร์ตา แลบ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 4,200.00 บาท บริการรวดเร็ว

51 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.โอ.เคมิคอล หจก.ที.โอ.เคมิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

(1979) (1979) บริการรวดเร็ว

 = 1,500.00 บาท

52 ซื้อยา 1 รายการ 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง SEVEN STAR SEVEN STAR เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

PHARMACEL PHARMACEL บริการรวดเร็ว

 = 7,500.00 บาท

53 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แอตแลนติก บจก.แอตแลนติก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล บริการรวดเร็ว

 = 4,000.00 บาท

54 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 2,000.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อยา 1 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

55 ซื้อยา 1 รายการ 6,206.00             6,206.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ดีสแฮล์ม บจก.ดีสแฮล์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 6,206.00 บาท บริการรวดเร็ว

56 2,424.00             2,424.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แสงไทย เมดิคอล บจก.แสงไทย เมดิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 2,424.00 บาท บริการรวดเร็ว

57 ซื้อยา 1 รายการ 12,500.00           12,500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เกร็ทเตอร์ บจก.เกร็ทเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

มายบาซัน มายบาซัน บริการรวดเร็ว

 = 12,500.00 บาท

58 2,800.00             2,800.00         เฉพาะเจาะจง บจก.พาร์ตา แลบ บจก.พาร์ตา แลบ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 2,800.00 บาท บริการรวดเร็ว

59 11,000.00           11,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หมอยาไทย 101 บจก.หมอยาไทย 101 เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 11,000.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

60 ซื้อยา 1 รายการ 69,550.00           69,550.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 69,550.00 บาท บริการรวดเร็ว

61 642.00               642.00            เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 642.00 บาท บริการรวดเร็ว

62 ซื้อยา 1 รายการ 4,050.00             4,050.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โปลิฟาร์ม บจก.โปลิฟาร์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 4,050.00 บาท บริการรวดเร็ว

63 600.00               600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ที.โอ.เคมิคอล หจก.ที.โอ.เคมิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

(1979) (1979) บริการรวดเร็ว

 = 600.00 บาท

64 22,800.00           22,800.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โกบอล ฟาร์ม บจก.โกบอล ฟาร์ม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 22,800.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อยา 1 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

65 ซื้อยา 1 รายการ 1,100.00             1,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. หจก.แอล.บี.เอส. เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

แลบบอราตอรี่ แลบบอราตอรี่ บริการรวดเร็ว

 = 1,100.00 บาท

66 2,500.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลิน บจก.เบอร์ลิน เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล บริการรวดเร็ว

 = 2,500.00 บาท

67 4,450.00             4,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.โอ.เคมิคอล หจก.ที.โอ.เคมิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

(1979) (1979) บริการรวดเร็ว

 = 4,450.00 บาท

68 ซื้อยา 1 รายการ 26,692.50           26,692.50        เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนิเทค บจก.ไบโอจีนิเทค เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 26,692.50 บาท บริการรวดเร็ว

69 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท บจก.ไทปันซัมมิท เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,000.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อยา 2 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 1 รายการ

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

70 13,000.00           13,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอวาลิส บจก.ไบโอวาลิส เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 13,000.00 บาท บริการรวดเร็ว

71 11,100.00           11,100.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมชนเภสัชกรรม บจก.ชุมชนเภสัชกรรม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 11,100.00 บาท บริการรวดเร็ว

72 6,319.20             6,319.20         เฉพาะเจาะจง บจก.สหแพทย์เภสัช บจก.สหแพทย์เภสัช เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 6,319.20 บาท บริการรวดเร็ว

73 ซื้อยา 1 รายการ 2,240.00             2,240.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แอตแลนติก บจก.แอตแลนติก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล บริการรวดเร็ว

 = 2,240.00 บาท

74 8,450.00             8,450.00         เฉพาะเจาะจง บจก.พาร์ตา แลบ บจก.พาร์ตา แลบ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 8,450.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อยา 3 รายการ

ซื้อยา 5 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ซื้อยา 1 รายการ

ซื้อยา 2 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

75 10,730.00           10,730.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.เอส เมดิคอลบจก.เอส.พี.เอส เมดิคอล เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 10,730.00 บาท บริการรวดเร็ว

76 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สหแพทย์เภสัช บจก.สหแพทย์เภสัช เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,000.00 บาท บริการรวดเร็ว

77 12,250.00           12,250.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลียม หจก.ทองทวีปิโตรเลียม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 12,250.00 บาท บริการรวดเร็ว

78 จ้างเหมามุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน 56,000.00           56,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญ พยัค หจก.ยิ่งเจริญ พยัค เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

คอนเนกชั่น คอนเนกชั่น บริการรวดเร็ว

 = 56,000.00 บาท

79 9,500.00             9,500.00         เฉพาะเจาะจง นางบัณดิษฐ์ จักษุกิจ นางบัณดิษฐ์ จักษุกิจ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 9,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

จ้างเหมาทาสีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ซื้อยา 4 รายการ

ซื้อยา 3 รายการ

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

80 3,580.00             3,580.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,580.00 บาท บริการรวดเร็ว

81 1,600.00             1,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นชัยยนต์ 2 ร้านเด่นชัยยนต์ 2 เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 1,600.00 บาท บริการรวดเร็ว

82 1,880.00             1,880.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 1,880.00 บาท บริการรวดเร็ว

83 3,460.00             3,460.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 3,460.00 บาท บริการรวดเร็ว

84 4,020.00             4,020.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 4,020.00 บาท บริการรวดเร็ว

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

รายชื่อผู้เสนอราคา

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

จ้างเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน

บล 3069

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

85 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 2,900.00 บาท บริการรวดเร็ว

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562


