
ล ำดบั รำคำ วงเงินที่จะ วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำที่ตกลง เหตผุลที่ วันที่ เลขที่ใบส่งของ
กลำง ซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก ตรวจรับ  

1 วัสดุ ยา 4,815.00      4,815.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอ ที ซี ซพัพลาย จ ากดั 4,815.00      บ.โอ ที ซี ซพัพลาย จ ากดั 4,815.00      ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 190218

2 วัสดุ ยา 10,500.00    10,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 10,500.00    บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 10,500.00    ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 19021736

3 วัสดุ ยา 18,800.00    18,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 18,800.00    หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 18,800.00    ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 616540

4 วัสดุ ยา 3,300.00      3,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 3,300.00      บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 3,300.00      ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 9021226

5 วัสดุ ยา 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 3,500.00      หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 3,500.00      ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 6207483

6 วัสดุ ยา 1,320.00      1,320.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 1,320.00      บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 1,320.00      ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 62007238

7 วัสดุ ยา 7,600.00      7,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 7,600.00      บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 7,600.00      ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 9030198

8 วัสดุ ยา 26,208.00    26,208.00    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ  ากดั 26,208.00    บ.สหแพทยเ์ภสัช จ  ากดั 26,208.00    ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 9110150502

9 วัสดุ ยา 2,650.00      2,650.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,650.00      บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,650.00      ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 62008602

10 วัสดุ ยา 1,080.00      1,080.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 1,080.00      บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 1,080.00      ราคาต่่าที่สุด 15/03/2562 62008945

11 วัสดุ ยา 17,500.00    17,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ  ากดั 17,500.00    บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ  ากดั 17,500.00    ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 62031665

12 วัสดุ ยา 3,300.00      3,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ  ากดั 3,300.00      บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ  ากดั 3,300.00      ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 62031666

13 วัสดุ ยา 38,520.00    38,520.00    เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดสัตร้ี จ  ากดั38,520.00    บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดสัตร้ี จ  ากดั38,520.00    ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 621029773

14 วัสดุ ยา 19,200.00    19,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดสัตร้ี จ  ากดั19,200.00    บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดสัตร้ี จ  ากดั19,200.00    ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 621029720

15 วัสดุ ยา 20,400.00    20,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดสัตร้ี จ  ากดั20,400.00    บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดสัตร้ี จ  ากดั20,400.00    ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 621029756

16 วัสดุ ยา 14,750.00    14,750.00    เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 14,750.00    บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 14,750.00    ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 1163445611

17 วัสดุ ยา 42,000.00    42,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 42,000.00    บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 42,000.00    ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 1163444284

18 วัสดุ ยา 32,400.00    32,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ  ากดั32,400.00    บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ  ากดั32,400.00    ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 04636

19 วัสดุ ยา 15,729.00    15,729.00    เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 15,729.00    บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 15,729.00    ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 1163437017

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดชือ้จัดจ้ำงรอบเดอืน  มนีำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี

วันที่ 31 เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2562

งำนที่จัดชื้อหรือจัดจ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำคำ วงเงินที่จะ วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำที่ตกลง เหตผุลที่ วันที่ เลขที่ใบส่งของ
กลำง ซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก ตรวจรับ  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดชือ้จัดจ้ำงรอบเดอืน  มนีำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี

วันที่ 31 เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2562

งำนที่จัดชื้อหรือจัดจ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1 

20 วัสดุ ยา 701.92         701.92         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 701.92         บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 701.92         ราคาต่่าที่สุด 26/03/2562 1163440933

21 วัสดุ ยา 4,750.00      4,750.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 4,750.00      หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 4,750.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 618907

22 วัสดุ ยา 3,700.00      3,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 3,700.00      หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 3,700.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 618911

23 วัสดุ ยา 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนดเ์คมีคอล ประเทศไทย18,000.00    หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนดเ์คมีคอล ประเทศไทย18,000.00    ราคาต่่าสุด 26/03/2562 146282

24 วัสดุ ยา 12,400.00    12,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากดั 12,400.00    บ.มาซา แลบ จ ากดั 12,400.00    ราคาต่่าสุด 26/03/2562 62032673

25 วัสดุ ยา 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคลั จ  ากดั 3,000.00      บ.เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคลั จ  ากดั 3,000.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 216277

26 วัสดุ ยา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 6,000.00      หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 6,000.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 6209959

27 วัสดุ ยา 2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 2,800.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 2,800.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 620303994

28 วัสดุ ยา 8,800.00      8,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,800.00      บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,800.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 62009478

29 วัสดุ ยา 2,200.00      2,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคลั จ  ากดั 2,200.00      บ.เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคลั จ  ากดั 2,200.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 216532

30 วัสดุ ยา 30,174.00    30,174.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 30,174.00    บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 30,174.00    ราคาต่่าสุด 26/03/2562 5328888052

31 วัสดุ ยา 23,722.00    23,722.00    เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั 23,722.00    บ.ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั 23,722.00    ราคาต่่าสุด 26/03/2562 62145310

32 วัสดุ ยา 4,800.00      4,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.อินโดไชน่า เฮลท ์แคร์ จ  ากดั 4,800.00      บ.อินโดไชน่า เฮลท ์แคร์ จ  ากดั 4,800.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 1903-00243

33 วัสดุ ยา 1,500.00      1,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั 1,500.00      บ.ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั 1,500.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 6203002228

34 วัสดุ ยา 5,550.00      5,550.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 5,550.00      บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 5,550.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 1905631

35 วัสดุ ยา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 6,000.00      บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 6,000.00      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 1905632

36 วัสดุ ยา 4,413.75      4,413.75      เฉพาะเจาะจง บ.อุยเฮง อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ จ  ากดั4,413.75      บ.อุยเฮง อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ จ  ากดั4,413.75      ราคาต่่าสุด 26/03/2562 2019001107

37 วัสดุ ยา 36,380.00    36,380.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 36,380.00    หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 36,380.00    ราคาต่่าสุด 26/03/2562 6209865

38 วัสดุ ยา 14,000.00    14,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั14,000.00    บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั14,000.00    ราคาต่่าสุด 29/03/2562 8370225178



ล ำดบั รำคำ วงเงินที่จะ วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำที่ตกลง เหตผุลที่ วันที่ เลขที่ใบส่งของ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดชือ้จัดจ้ำงรอบเดอืน  มนีำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี

วันที่ 31 เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2562

งำนที่จัดชื้อหรือจัดจ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1 

39 วัสดุ ยา 8,500.00      8,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั8,500.00      บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั8,500.00      ราคาต่่าสุด 29/03/2562 8370225176

40 วัสดุ ยา 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั7,500.00      บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั7,500.00      ราคาต่่าสุด 29/03/2562 8370225177

41 วัสดุ ยา 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 2,500.00      หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 2,500.00      ราคาต่่าสุด 29/03/2562 6210135

42 วัสดุ ยา 13,500.01    13,500.01    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ  ากดั 13,500.01    บ.สหแพทยเ์ภสัช จ  ากดั 13,500.01    ราคาต่่าสุด 29/03/2562 9110154674

43 วัสดุ ยา 6,259.50      6,259.50      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮลม์ เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ  ากดั 6,259.50      บ.ดีทแฮลม์ เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ  ากดั 6,259.50      ราคาต่่าสุด 29/03/2562 5447710225

44 วัสดุ ยา 14,509.20    14,509.20    เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮลม์ เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ  ากดั 14,509.20    บ.ดีทแฮลม์ เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ  ากดั14,509.20    ราคาต่่าสุด 29/03/2562 5328902430

45 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 2,824.80      2,824.80      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,824.80      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,824.80      ราคาต่่าสุด 15/03/2562 5328747228

46 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 16,200.00    16,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.ชยัโปรดิวซ์ จ  ากดั 16,200.00    บ.ชยัโปรดิวซ์ จ  ากดั 16,200.00    ราคาต่่าสุด 15/03/2562 0403190808

47 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 3,080.00      3,080.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.เอส ฮอทพิทอล ซพัพลาย จ ากดั 3,080.00      บ.พี.พี.เอส ฮอทพิทอล ซพัพลาย จ ากดั 3,080.00      ราคาต่่าสุด 15/03/2562 620663

48 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 8,550.00      8,550.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 8,550.00      บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 8,550.00      ราคาต่่าสุด 15/03/2562 32000681

49 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 2,824.80      2,824.80      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,824.80      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,824.80      ราคาต่่าสุด 15/03/2562 5328770865

50 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 20,865.00    20,865.00    เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ากดั 20,865.00    บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ากดั 20,865.00    ราคาต่่าสุด 15/03/2562 620301723

51 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 20,700.00    20,700.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 20,700.00    บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 20,700.00    ราคาต่่าสุด 15/03/2562 90300606

52 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 54,484.50    54,484.50    เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ากดั 54,484.50    บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ากดั 54,484.50    ราคาต่่าสุด 28/03/2562 620304053

53 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 3,384.02      3,384.02      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,384.02      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,384.02      ราคาต่่าสุด 28/03/2562 5328891393

54 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 15,600.00    15,600.00    เฉพาะเจาะจง ที เอ็น เทรดด้ิง 15,600.00    ที เอ็น เทรดด้ิง 15,600.00    ราคาต่่าสุด 28/03/2562 0000765

55 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 4,200.00      4,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล 4,200.00      หจก.เดอะวนั เมดิคอล 4,200.00      ราคาต่่าสุด 28/03/2562 62/0288

56 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 27,927.00    27,927.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 27,927.00    บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 27,927.00    ราคาต่่าสุด 28/03/2562 5328899602

57 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 29,532.00    29,532.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 29,532.00    บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 29,532.00    ราคาต่่าสุด 28/03/2562 5328898044



ล ำดบั รำคำ วงเงินที่จะ วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำที่ตกลง เหตผุลที่ วันที่ เลขที่ใบส่งของ
กลำง ซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก ตรวจรับ  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดชือ้จัดจ้ำงรอบเดอืน  มนีำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี

วันที่ 31 เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2562

งำนที่จัดชื้อหรือจัดจ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1 

58 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 230.00         230.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 230.00         ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย230.00         ราคาต่่าสุด 14/03/2562 620548/00081

59 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 29,563.00    29,563.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 29,563.00    บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 29,563.00    ราคาต่่าสุด 14/03/2562 62020687

60 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 23,360.00    23,360.00    เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ  ากดั 23,360.00    บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ  ากดั 23,360.00    ราคาต่่าสุด 14/03/2562 6203-0337

61 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 2,175.00      2,175.00      เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ  ากดั 2,175.00      บ.เฟิร์มเมอร์ จ  ากดั 2,175.00      ราคาต่่าสุด 14/03/2562 6203-0147

62 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 15,864.00    15,864.00    เฉพาะเจาะจง บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ  ากดั 15,864.00    บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ  ากดั 15,864.00    ราคาต่่าสุด 14/03/2562 620298

63 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 80,250.00    80,250.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 80,250.00    บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 80,250.00    ราคาต่่าสุด 14/03/2562 5328763549

64 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวายคุรุฑ 6,500.00      บ.ชยัวายคุรุฑ 6,500.00      ราคาต่่าสุด 14/03/2562 0362/011

65 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 23,132.00    23,132.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 23,132.00    บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 23,132.00    ราคาต่่าสุด 14/03/2562 62020740

66 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 37,200.00    37,200.00    เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย37,200.00    ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย37,200.00    ราคาต่่าสุด 14/03/2562 620546/00068

67 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 5,564.00      5,564.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,564.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,564.00      ราคาต่่าสุด 14/03/2562 5328747938

68 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 97,268.00    97,268.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 97,268.00    บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 97,268.00    ราคาต่่าสุด 14/03/2562 62020742

69 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 60,724.00    60,724.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 60,724.00    บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 60,724.00    ราคาต่่าสุด 14/03/2562 6202744

70 วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซานย ์จ  ากดั20,000.00    บ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซานย ์จ  ากดั20,000.00    ราคาต่่าสุด 14/03/2562 6203-057

71 วสัดุ วสัดุส านกังาน 31,580.00    31,580.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศริเจริญ 31,580.00    ร้านศริเจริญ 31,580.00    ราคาต่่าสุด 04/03/2562 11/62

72 วสัดุ วสัดุส านกังาน 1,780.00      1,780.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยร์วมเคร่ืองใชส้ านกังาน 1,780.00      ศูนยร์วมเคร่ืองใชส้ านกังาน 1,780.00      ราคาต่่าสุด 05/03/2562

73 วสัดุ วสัดุส านกังาน 2,040.00      2,040.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติการพิมพ ์ 2,040.00      ร้านกิตติการพิมพ ์ 2,040.00      ราคาต่่าสุด 05/03/2562 13/15

74 วสัดุ วสัดุส านกังาน 42,500.00    42,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 42,500.00    หจก.เอส จี เทรดด้ิง 42,500.00    ราคาต่่าสุด 27/03/2562

75 วสัดุ วสัดุส านกังาน 2,700.00      2,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศริเจริญ 2,700.00      ร้านศริเจริญ 2,700.00      ราคาต่่าสุด 28/03/2562 15/62

76 วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00      3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน น.ส.ก่ิงแกว้ แซ่โคว้ 3,200.00      ร้าน น.ส.ก่ิงแกว้ แซ่โคว้ 3,200.00      ราคาต่่าสุด 01/03/2562  



ล ำดบั รำคำ วงเงินที่จะ วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำที่ตกลง เหตผุลที่ วันที่ เลขที่ใบส่งของ
กลำง ซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก ตรวจรับ  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดชือ้จัดจ้ำงรอบเดอืน  มนีำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี

วันที่ 31 เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2562

งำนที่จัดชื้อหรือจัดจ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1 

77 วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,330.00      3,330.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน น.ส.ก่ิงแกว้ แซ่โคว้ 3,330.00      ร้าน น.ส.ก่ิงแกว้ แซ่โคว้ 3,330.00      ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

78 วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00      3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน น.ส.ก่ิงแกว้ แซ่โคว้ 3,200.00      ร้าน น.ส.ก่ิงแกว้ แซ่โคว้ 3,200.00      ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

79 วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 36,000.00    36,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บุญศิริ ปิโตรเลียม 36,000.00    หจก.บุญศิริ ปิโตรเลียม 36,000.00    ราคาต่่าสุด 05/03/2562  

80 วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บุญศิริ ปิโตรเลียม 18,000.00    หจก.บุญศิริ ปิโตรเลียม 18,000.00    ราคาต่่าสุด 05/03/2562  

81 วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 400.00         400.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน น.ส.ก่ิงแกว้ แซ่โคว้ 400.00         ร้าน น.ส.ก่ิงแกว้ แซ่โคว้ 400.00         ราคาต่่าสุด 07/03/2562  

82 วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 822.00         822.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ 822.00         สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ 822.00         ราคาต่่าสุด 08/03/2562  

83 วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,560.00      1,560.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 1,560.00      หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 1,560.00      ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

84 วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,200.00      3,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 3,200.00      หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 3,200.00      ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

85 วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,805.00      9,805.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 9,805.00      หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 9,805.00      ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

86 วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,050.00      7,050.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 7,050.00      หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 7,050.00      ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

87 วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,710.00      2,710.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 2,710.00      หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 2,710.00      ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

88 วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 299.60         299.60         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 299.60         หจก.เอ.พี.อิเลคทริค หนองววัซอ 299.60         ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

89 วสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 680.00         680.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์โอสถ 680.00         ร้านสมบูรณ์โอสถ 680.00         ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

90 วสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 700.00         700.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ากดั 700.00         บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ากดั 700.00         ราคาต่่าสุด 04/03/2562  

91 วสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 42,550.00    42,550.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ยดีูเทคโนโลย ีแอนดซ์พัพลาย 42,550.00    หจก.ยดีูเทคโนโลย ีแอนดซ์พัพลาย 42,550.00    ราคาต่่าสุด 06/03/2562  

92 วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 32,760.00 32,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 32,760.00 ร้านศรีเจริญ 32,760.00 ราคาต่่าสุด 06/03/2562  

93 วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 32,400.00 ร้านศรีเจริญ 32,400.00 ราคาต่่าสุด 20/03/2562  

94 วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 72,000.00 ร้านศรีเจริญ 72,000.00 ราคาต่่าสุด 20/03/2562  

95 วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 71,400.00 71,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 71,400.00 ร้านศรีเจริญ 71,400.00 ราคาต่่าสุด 20/03/2562  



ล ำดบั รำคำ วงเงินที่จะ วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำที่ตกลง เหตผุลที่ วันที่ เลขที่ใบส่งของ
กลำง ซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก ตรวจรับ  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดชือ้จัดจ้ำงรอบเดอืน  มนีำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี

วันที่ 31 เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2562

งำนที่จัดชื้อหรือจัดจ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1 

96 วสัดุ วสัดุบริโภค 16,307.00    16,307.00    เฉพาะเจาะจง นางจินดารัตน์  ตะเกิดมี 16,307.00    นางจินดารัตน์  ตะเกิดมี 16,307.00    ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

97 วสัดุ วสัดุบริโภค 44,051.00    44,051.00    เฉพาะเจาะจง นางจินดารัตน์  ตะเกิดมี 44,051.00    นางจินดารัตน์  ตะเกิดมี 44,051.00    ราคาต่่าสุด 01/03/2562  

98 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,967.00      4,967.00      เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโคร จ ากดั 4,967.00      บ.สยามแมคโคร จ ากดั 4,967.00      ราคาต่่าสุด 06/03/2562  

99 วสัดุ วสัดุบริโภค 23,719.00    23,719.00    เฉพาะเจาะจง นายวิทดั อนนัท์ 23,719.00    นายวิทดั อนนัท์ 23,719.00    ราคาต่่าสุด 09/03/2562  

100 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,965.00      4,965.00      เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโคร จ ากดั 4,965.00      บ.สยามแมคโคร จ ากดั 4,965.00      ราคาต่่าสุด 12/03/2562  

101 วสัดุ วสัดุบริโภค 23,534.00    23,534.00    เฉพาะเจาะจง นางจินดารัตน์  ตะเกิดมี 23,534.00    นางจินดารัตน์  ตะเกิดมี 23,534.00    ราคาต่่าสุด 20/03/2562  

102 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,763.00      4,763.00      เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโคร 4,763.00      บ.สยามแมคโคร 4,763.00      ราคาต่่าสุด 20/03/2562  

103 วสัดุ วสัดุบริโภค 2,250.00      2,250.00      เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืม กุดจบั 2,250.00      น ้าด่ืม กุดจบั 2,250.00      ราคาต่่าสุด 22/03/2562  

104 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,945.00      4,945.00      เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโคร จ ากดั 4,945.00      บ.สยามแมคโคร จ ากดั 4,945.00      ราคาต่่าสุด 23/03/2562  

105 วสัดุ วสัดุเภสัช 85,000.00    85,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 85,000.00    หจก.เอส จี เทรดด้ิง 85,000.00    ราคาต่่าสุด 15/03/2562 042/016

106 วสัดุ วสัดุเภสัช 45,000.00    45,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00    หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00    ราคาต่่าสุด 15/03/2562 042/028

107 วสัดุ วสัดุเภสัช 45,000.00    45,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00    หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00    ราคาต่่าสุด 15/03/2562 042/022


