
แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

1 5,965.00             5,965.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสิราวัสดุ ร้านโชคสิราวัสดุ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 5,965.00 บาท บริการรวดเร็ว

2 2,600.00             2,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสิราวัสดุ ร้านโชคสิราวัสดุ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,600.00 บาท บริการรวดเร็ว

3 3,385.00             3,385.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสิราวัสดุ ร้านโชคสิราวัสดุ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 3,385.00 บาท บริการรวดเร็ว

4 14,400.00           14,400.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส บจก.ไทยก๊อส เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 14,400.00 บาท บริการรวดเร็ว

5 8,560.00             8,560.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 8,560.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

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



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

6 7,811.00             7,811.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 7,811.00 บาท บริการรวดเร็ว

7 8,700.00             8,700.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท บจก.ไทปันซัมมิท เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 8,700.00 บาท บริการรวดเร็ว

8 14,600.00           14,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลียม หจก.ทองทวีปิโตรเลียม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 14,600.00 บาท บริการรวดเร็ว

9 19,700.00           19,700.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท บจก.ไทปันซัมมิท เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 19,700.00 บาท บริการรวดเร็ว

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

10 25,765.60           25,765.60        เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 25,765.60 บาท บริการรวดเร็ว

11 34,100.00           34,100.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท บจก.ไทปันซัมมิท เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 34,100.00 บาท บริการรวดเร็ว

12 32,900.00           32,900.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส บจก.ไทยก๊อส เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 32,900.00 บาท บริการรวดเร็ว

13 8,560.00             8,560.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 8,560.00 บาท บริการรวดเร็ว

14 4,800.00             4,800.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เค.เค.ภัณฑ์ บจก.เค.เค.ภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
มาร์เกิตติ้ง มาร์เกิตติ้ง บริการรวดเร็ว

 = 4,800.00 บาท

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

รายชื่อผู้เสนอราคา

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

15 5,136.00             5,136.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 5,136.00 บาท บริการรวดเร็ว

16 9,200.00             9,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลียม หจก.ทองทวีปิโตรเลียม เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 9,200.00 บาท บริการรวดเร็ว

17 2,980.00             2,980.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 2,980.00 บาท บริการรวดเร็ว

18 3,400.00             3,400.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 3,400.00 บาท บริการรวดเร็ว

19 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านร้านโชคสิราวัสดุ ร้านร้านโชคสิราวัสดุ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 1,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

จ้างขุดร่องระบายน้ําทิ้ง

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

20 5,500.00             5,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสลภูมิศูนย์ล้อ หจก.เสลภูมิศูนย์ล้อ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 5,500.00 บาท บริการรวดเร็ว

21 2,022.30             2,022.30         เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต์การยาง หจก.อนันต์การยาง เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
เสลภูมิ เสลภูมิ บริการรวดเร็ว

 = 2,022.30 บาท
22 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นชัยยนต์ 2 ร้านเด่นชัยยนต์ 2 เสนอราคาต่ําสุด สะดวก

 = 1,800.00 บาท บริการรวดเร็ว

23 16,040.00           16,040.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เสลภูมิศูนย์ล้อ หจก.เสลภูมิศูนย์ล้อ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 16,040.00 บาท บริการรวดเร็ว

24 4,225.00             4,225.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 4,225.00 บาท บริการรวดเร็ว

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

จ้างบํารุงรักษายานพาหนะ กธ 5772

จ้างบํารุงรักษายานพาหนะ กฉ 9713

จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 2941

จ้างบํารุงรักษายานพาหนะ กฉ 2941

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

25 4,100.00             4,100.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 4,100.00 บาท บริการรวดเร็ว

26 จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม 3,300.00             3,300.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สยามเดนท์ บจก.สยามเดนท์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 3,300.00 บาท บริการรวดเร็ว

27 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน 3,700.00             3,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นชัยยนต์ ร้านเด่นชัยยนต์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 3,700.00 บาท บริการรวดเร็ว

28 4,775.00             4,775.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี พงษ์เอก นางพรรณี พงษ์เอก เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 4,775.00 บาท บริการรวดเร็ว

29 400,000.00          400,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญ พยัค หจก.ยิ่งเจริญ พยัค เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
คอนเนกชั่น คอนเนกชั่น บริการรวดเร็ว

 = 400,000.00 บาท

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

จ้างก่อสร้างห้องน้ํา

กค 9171

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสรุป

30 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วันทา บริรักษ์ น.ส.วันทา บริรักษ์ เสนอราคาต่ําสุด สะดวก
 = 4,000.00 บาท บริการรวดเร็ว

จ้างกําจัดสิ่งปฏิกูล

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562


