


ล ำดบั รำคำ วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำทีต่กลง เหตผุลที่ วันที่ เลขทีใ่บสง่ของ
กลำง ซ้ือหรือจำ้ง หรือจำ้ง ทีเ่สนอ ซ้ือหรือจำ้ง คัดเลอืก ตรวจรับ  

1 วสัดุ ยา 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2,000.00        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2,000.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 013131
2 วสัดุ ยา 4,800.00       4,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 4,800.00        บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 4,800.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 9110177626
3 วสัดุ ยา 3,420.00       3,420.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 3,420.00        หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 3,420.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 6224658
4 วสัดุ ยา 7,400.00       7,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 7,400.00        บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 7,400.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 1914400
5 วสัดุ ยา 2,900.00       2,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,900.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,900.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 62024921
6 วสัดุ ยา 6,750.00       6,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 6,750.00        บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 6,750.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 921124645
7 วสัดุ ยา 840.00         840.00         เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 840.00          บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 840.00          ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 9110175638
8 วสัดุ ยา 3,800.00       3,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 3,800.00        บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 3,800.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 6207/11966
9 วสัดุ ยา 9,900.00       9,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 9,900.00        บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 9,900.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 9110175636
10 วสัดุ ยา 9,630.00       9,630.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 9,630.00        บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 9,630.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 9110175637
11 วสัดุ ยา 2,700.00       2,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์(1982)จ ากดั 2,700.00        บ.ฟาร์มาแลนด์(1982)จ ากดั 2,700.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 190722-025
12 วสัดุ ยา 13,500.00     13,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยเูมด้า จ ากดั 13,500.00      บ.ยเูมด้า จ ากดั 13,500.00      ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 191264
13 วสัดุ ยา 6,240.00       6,240.00      เฉพาะเจาะจง บ.แหลมทองการแพทย์ 6,240.00        บ.แหลมทองการแพทย์ 6,240.00       ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 897/00019
14 วสัดุ ยา 37,940.00     37,940.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหว้ยเกิง้ 37,940.00      โรงพยาบาลหว้ยเกิง้ 37,940.00      ราคาต่ าที่สุด 05/08/2562 180104CM013
15 วสัดุ ยา 2,700.00       2,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)จ ากดั 2,700.00        บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)จ ากดั2,700.00       ราคาต่ าที่สุด 09/08/2562 6208221
16 วสัดุ ยา 2,500.00       2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 2,500.00        บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 2,500.00       ราคาต่ าที่สุด 09/08/2562 921125970
17 วสัดุ ยา 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 4,000.00        บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 4,000.00       ราคาต่ าที่สุด 09/08/2563 621077930
18 วสัดุ ยา 37,493.00     37,493.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 37,493.00      องค์การเภสัชกรรม 37,493.00      ราคาต่ าที่สุด 09/08/2564 3010015736
19 วสัดุ ยา 13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 13,000.00      องค์การเภสัชกรรม 13,000.00      ราคาต่ าที่สุด 09/08/2565 3010015671
20 วสัดุ ยา 7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 7,500.00        บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 7,500.00       ราคาต่ าที่สุด 09/08/2566 1164073852
21 วสัดุ ยา 5,400.00       5,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั5,400.00        บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั5,400.00       ราคาต่ าสุด 09/08/2567 8370227915
22 วสัดุ ยา 2,280.00       2,280.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 2,280.00        บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 2,280.00       ราคาต่ าสุด 09/08/2568 6208/10112
23 วสัดุ ยา 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 11,000.00      หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 11,000.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2569 633107
24 วสัดุ ยา 30,174.00     30,174.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 30,174.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 30,174.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2570 5329774769

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  สงิหำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่31 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก
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25 วสัดุ ยา 14,766.00     14,766.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 14,766.00      บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 14,766.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2571 5447800081
26 วสัดุ ยา 4,350.00       4,350.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 4,350.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 4,350.00       ราคาต่ าสุด 16/08/2562 634020
27 วสัดุ ยา 2,750.00       2,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 2,750.00        บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 2,750.00       ราคาต่ าสุด 16/08/2562 190800314
28 วสัดุ ยา 23,400.00     23,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 23,400.00      บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 23,400.00      ราคาต่ าสุด 16/08/2562 62026419
29 วสัดุ ยา 1,200.00       1,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 1,200.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 1,200.00       ราคาต่ าสุด 16/08/2563 633792
30 วสัดุ ยา 21,000.00     21,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 21,000.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 21,000.00      ราคาต่ าสุด 16/08/2564 1164112895
31 วสัดุ ยา 99,843.84     99,843.84     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84      ราคาต่ าสุด 16/08/2565 1164101744
32 วสัดุ ยา 69,122.00     69,122.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 69,122.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 69,122.00      ราคาต่ าสุด 16/08/2566 1164141981
33 วสัดุ ยา 28,000.00     28,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 28,000.00      บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 28,000.00      ราคาต่ าสุด 16/08/2567 9110180896
34 วสัดุ ยา 44,940.00     44,940.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 44,940.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 44,940.00      ราคาต่ าสุด 16/08/2568 621080491
35 วสัดุ ยา 54,000.00     54,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 54,000.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 54,000.00      ราคาต่ าสุด 16/08/2569 621079963
36 วสัดุ ยา 7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากดั 7,000.00        บ.มาสุ จ ากดั 7,000.00       ราคาต่ าสุด 16/08/2570 172880
37 วสัดุ ยา 3,511.60       3,511.60      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,511.60        องค์การเภสัชกรรม 3,511.60       ราคาต่ าสุด 23/08/2562 3010016353
38 วสัดุ ยา 45,325.90     45,325.90     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 45,325.90      องค์การเภสัชกรรม 45,325.90      ราคาต่ าสุด 23/08/2562 3010016534
39 วสัดุ ยา 72,647.20     72,647.20     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 72,647.20      องค์การเภสัชกรรม 72,647.20      ราคาต่ าสุด 23/08/2562 3010016538
40 วสัดุ ยา 42,033.60     42,033.60     เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 42,033.60      บ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 42,033.60      ราคาต่ าสุด 23/08/2563 62354385
41 วสัดุ ยา 9,900.00       9,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,900.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,900.00       ราคาต่ าสุด 23/08/2564 62081205
42 วสัดุ ยา 8,850.00       8,850.00      เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 8,850.00        บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 8,850.00       ราคาต่ าสุด 23/08/2565 62018690
43 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 5,457.00       5,457.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที ซายน์แอนด์เมดิคอล จ ากดั 5,457.00        บ.ที ซายน์แอนด์เมดิคอล จ ากดั 5,457.00       ราคาต่ าสุด 05/08/2562 0003201
44 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 17,100.00     17,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 17,100.00      บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 17,100.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2562 10310800042
45 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 29,532.00     29,532.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 29,532.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 29,532.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2562 5329757338
46 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 5,350.00       5,350.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,350.00        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,350.00       ราคาต่ าสุด 09/08/2562 5329732303
47 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 6,250.00       6,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 6,250.00        บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 6,250.00       ราคาต่ าสุด 09/08/2562 103190800280
48 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 37,000.00     37,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 37,000.00      บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 37,000.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2562 103190800264
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49 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 21,000.00     21,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 21,000.00      บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 21,000.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2562 103190800349
50 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 27,200.00     27,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 27,200.00      บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 27,200.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2562 103190800263
51 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 46,475.00     46,475.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 46,475.00      บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 46,475.00      ราคาต่ าสุด 16/08/2562 620801623
52 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 5,475.19       5,475.19      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,475.19        บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,475.19       ราคาต่ าสุด 16/08/2562 1164130149
53 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 37,800.00     37,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 37,800.00      บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 37,800.00      ราคาต่ าสุด 16/08/2562 6208006
54 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 33,598.00     33,598.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 33,598.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 33,598.00      ราคาต่ าสุด 16/08/2562 5329796495
55 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 3,400.00       3,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั 3,400.00        บ.ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั 3,400.00       ราคาต่ าสุด 16/08/2562 19-3802
56 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 6,160.00       6,160.00      เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพทิอล ซัพพลาย จ ากดั 6,160.00        บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพทิอล ซัพพลาย จ ากดั 6,160.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562 622460
57 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 4,280.00       4,280.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 4,280.00        บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 4,280.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562 1164184808
58 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 3,250.00       3,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 3,250.00        บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 3,250.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562 0400
59 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 5,000.00       5,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั 5,000.00        บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั 5,000.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562 6207/033
60 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั 7,000.00        บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั 7,000.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562 6207/034
61 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 11,800.00     11,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั 11,800.00      บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั 11,800.00      ราคาต่ าสุด 21/08/2562 6208/023
62 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 4,500.00       4,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ีจ ากดั 4,500.00        บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ีจ ากดั 4,500.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562 6202898
63 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 2,900.00       2,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 2,900.00        บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 2,900.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562 103190801211
64 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 2,400.00       2,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ราฟ-โนเนียส เมดิคอล อคิวปิเมนท์ จ ากดั2,400.00        บ.เอน็ราฟ-โนเนียส เมดิคอล อคิวปิเมนท์ จ ากดั2,400.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562 6208/00080
65 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 2,160.00       2,160.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 2,160.00        หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 2,160.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562 624879
66 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 11,500.00     11,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 11,500.00      หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 11,500.00      ราคาต่ าสุด 21/08/2562 62/1040
67 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 15,000.00     15,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 15,000.00      หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 15,000.00      ราคาต่ าสุด 21/08/2562 62/1018
68 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,000.00     48,000.00     เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 48,000.00      ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย48,000.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2562 620635/00093
69 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00         230.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00          ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00          ราคาต่ าสุด 09/08/2562 620637/00057
70 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 68,547.00     68,547.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 68,547.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 68,547.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2562 62071003
71 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,150.00     10,150.00     เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 10,150.00      บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 10,150.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2562 6208-0150
72 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,944.00     17,944.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 17,944.00      บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 17,944.00      ราคาต่ าสุด 09/08/2562 6208-005
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73 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั 7,500.00        บ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั 7,500.00       ราคาต่ าสุด 09/08/2562 6208-111
74 วสัดุ วสัดุส านักงาน 31,050.00     31,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนอร์ทอสี เมดิคอล ซัพพลาย 31,050.00      ร้านนอร์ทอสี เมดิคอล ซัพพลาย 31,050.00      ราคาต่ าสุด 02/08/2562
75 วสัดุ วสัดุส านักงาน 2,780.00       2,780.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยร์วมเคร่ืองใช้ส านักงาน 2,780.00        ศูนยร์วมเคร่ืองใช้ส านักงาน 2,780.00       ราคาต่ าสุด 02/08/2562
76 วสัดุ วสัดุส านักงาน 1,320.00       1,320.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยร์วมเคร่ืองใช้ส านักงาน 1,320.00        ศูนยร์วมเคร่ืองใช้ส านักงาน 1,320.00       ราคาต่ าสุด 02/08/2562
77 วสัดุ วสัดุส านักงาน 23,430.00     23,430.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 23,430.00      ร้านศรีเจริญ 23,430.00      ราคาต่ าสุด 05/08/2562 52/60
78 วสัดุ วสัดุส านักงาน 2,300.00       2,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.บญุถาวร  เซรามิค จ ากดั 2,300.00        บ.บญุถาวร  เซรามิค จ ากดั 2,300.00       ราคาต่ าสุด 16/08/2562
79 วสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 40,000.00      หจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 40,000.00      ราคาต่ าสุด 01/08/2562
80 วสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00       3,200.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00        น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00       ราคาต่ าสุด 01/08/2562
81 วสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00       3,200.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00        น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00       ราคาต่ าสุด 02/08/2562
82 วสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,600.00       1,600.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 1,600.00        น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 1,600.00       ราคาต่ าสุด 02/08/2562
83 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 16,585.00     16,585.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดี ดี ธนา 16,585.00      หจก.ดี ดี ธนา 16,585.00      ราคาต่ าสุด 01/08/2562
84 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 4,460.00       4,460.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวเิชียร การไฟฟา้ 4,460.00        ร้านวเิชียร การไฟฟา้ 4,460.00       ราคาต่ าสุด 21/08/2562
85 วสัดุ  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 360.00         360.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน AP องิค์เจท็ แอนด์ดีไซน์ 360.00          ร้าน AP องิค์เจท็ แอนด์ดีไซน์ 360.00          ราคาต่ าสุด 15/08/2562
86 วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 63,400.00 63,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 63,400.00 ร้านศรีเจริญ 63,400.00 ราคาต่ าสุด 02/08/2562
87 วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 71,400.00 71,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 71,400.00 หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 71,400.00 ราคาต่ าสุด 03/08/2562
88 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,150.00       4,150.00      เฉพาะเจาะจง นายโชคสมาน  สีลาวงษ์ 4,150.00        นายโชคสมาน  สีลาวงษ์ 4,150.00       ราคาต่ าสุด 01/08/2562
89 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,865.00       4,865.00      เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,865.00        นางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,865.00       ราคาต่ าสุด 05/08/2562
90 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,410.00       4,410.00      เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี  สลับศรี 4,410.00        นางสุธาศินี  สลับศรี 4,410.00       ราคาต่ าสุด 08/08/2562
91 วสัดุ วสัดุกอ่สร้าง 13,752.50     13,752.50     เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัด์ิพาณิชย์ 13,752.50      ร้านสวสัด์ิพาณิชย์ 13,752.50      ราคาต่ าสุด 02/08/2562
92 วสัดุ ครุภณัฑ์ 78,966.00     78,966.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดี ดี ธนา 78,966.00      หจก.ดี ดี ธนา 78,966.00      ราคาต่ าสุด 01/08/2562
93 วสัดุ ครุภณัฑ์ 19,200.00     19,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์ พลัส 19,200.00      หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์ พลัส 19,200.00      ราคาต่ าสุด 01/08/2562
94 วสัดุ ครุภณัฑ์ 14,500.00     14,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยา 14,500.00      ร้านสุริยา 14,500.00      ราคาต่ าสุด 01/08/2562
95 วสัดุ ครุภณัฑ์ 95,230.00     95,230.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากดั 95,230.00      บ.ดีเคเอสเอช จ ากดั 95,230.00      ราคาต่ าสุด 02/08/2562
96 วสัดุ วสัดุเภสัช 45,000.00     45,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 45,000.00      หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 45,000.00      ราคาต่ าสุด 05/08/2562 045/023



ล ำดบั รำคำ วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำทีต่กลง เหตผุลที่ วันที่ เลขทีใ่บสง่ของ
กลำง ซ้ือหรือจำ้ง หรือจำ้ง ทีเ่สนอ ซ้ือหรือจำ้ง คัดเลอืก ตรวจรับ  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  สงิหำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่31 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

แบบ สขร.1 

97 วสัดุ วสัดุเภสัช 50,000.00     50,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 50,000.00      หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 50,000.00      ราคาต่ าสุด 05/08/2562 045/030
98 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 14,974.65     14,974.65     เฉพาะเจาะจง บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 14,974.65      บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 14,974.65      ราคาต่ าสุด 30/08/2562 19050085
99 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 816.00         816.00         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 816.00          บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 816.00          ราคาต่ าสุด 30/08/2562 0049549
100 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 16,627.80     16,627.80     เฉพาะเจาะจง บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 16,627.80      บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 16,627.80      ราคาต่ าสุด 30/08/2562 19060091




