


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วัสดุ ยา 24,000.00                   24,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 24,000.00      บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 24,000.00       ราคาต  าสุด 08/11/2562 62 08083

2 วัสดุ ยา 32,400.00                   32,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 32,400.00      บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 32,400.00       ราคาต  าสุด 08/11/2562 17170

3 วัสดุ ยา 14,750.00                   14,750.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 14,750.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 14,750.00       ราคาต  าสุด 08/11/2562 1164531334

4 วัสดุ ยา 12,500.00                   12,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 12,500.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 12,500.00       ราคาต  าสุด 08/11/2562 1164531337

5 วัสดุ ยา 44,640.00                   44,640.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 44,640.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 44,640.00       ราคาต  าสุด 08/11/2562 1164531336

6 วัสดุ ยา 3,000.00                    3,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 3,000.00        บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 3,000.00         ราคาต  าสุด 08/11/2562 6210004564

7 วัสดุ ยา 3,259.80                    3,259.80          เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 3,259.80        บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 3,259.80         ราคาต  าสุด 08/11/2562 62465022

8 วัสดุ ยา 3,600.00                    3,600.00          เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 3,600.00        บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 3,600.00         ราคาต  าสุด 08/11/2562 29622

9 วัสดุ ยา 32,960.00                   32,960.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี 32,960.00      หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี 32,960.00       ราคาต  าสุด 08/11/2562 642996

10 วัสดุ ยา 6,000.00                    6,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 6,000.00        บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 6,000.00         ราคาต  าสุด 08/11/2562 921136880

11 วัสดุ ยา 5,500.00                    5,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,500.00        บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,500.00         ราคาต  าสุด 08/11/2562 6211001623

12 วัสดุ ยา 45,600.00                   45,600.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 45,600.00      องค์การเภสัชกรรม 45,600.00       ราคาต  าสุด 08/11/2562 3010018289

13 วัสดุ ยา 16,240.00                   16,240.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 16,240.00      องค์การเภสัชกรรม 16,240.00       ราคาต  าสุด 08/11/2562 3010018232

14 วัสดุ ยา 25,943.00                   25,943.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 25,943.00      องค์การเภสัชกรรม 25,943.00       ราคาต  าสุด 08/11/2562 3010018460

15 วัสดุ ยา 7,000.00                    7,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 7,000.00        หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 7,000.00         ราคาต  าสุด 15/11/2562 6237953

16 วัสดุ ยา 43,950.00                   43,950.00        เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 43,950.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 43,950.00       ราคาต  าสุด 15/11/2562 62026409

17 วัสดุ ยา 4,750.00                    4,750.00          เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 4,750.00        บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 4,750.00         ราคาต  าสุด 22/11/2562 6211/11524

18 วัสดุ ยา 4,560.00                    4,560.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 4,560.00        หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 4,560.00         ราคาต  าสุด 22/11/2562 6238703

19 วัสดุ ยา 86,402.50                   86,402.50        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 86,402.50      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 86,402.50       ราคาต  าสุด 22/11/2562 1164634957

20 วัสดุ ยา 11,600.00                   11,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จ ากดั 11,600.00      บ.ไบโอวาลิส จ ากดั 11,600.00       ราคาต  าสุด 22/11/2562 620026256

21 วัสดุ ยา 53,500.00                   53,500.00        เฉพาะเจาะจง 53,500.00      53,500.00       ราคาต  าสุด 22/11/2562 621115296

22 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       ราคาต  าสุด 22/11/2562 5330511171

23 วัสดุ ยา 5,000.00                    5,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 5,000.00        บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 5,000.00         ราคาต  าสุด 22/11/2562 6211/0246

24 วัสดุ ยา 4,500.00                    4,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,500.00        บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,500.00         ราคาต  าสุด 22/11/2562 921138716

25 วัสดุ ยา 6,400.00                    6,400.00          เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 6,400.00        บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 6,400.00         ราคาต  าสุด 22/11/2562 62026853

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

26 วัสดุ ยา 16,160.00                   16,160.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยนูิเวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตรี จ ากดั 16,160.00      บ.ยนูิเวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตรี จ ากดั 16,160.00       ราคาต  าสุด 22/11/2562 623049

27 วัสดุ ยา 5,400.00                    5,400.00          เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 5,400.00        บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 5,400.00         ราคาต  าสุด 22/11/2562 6208588

28 วัสดุ ยา 6,286.00                    6,286.00          เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 6,286.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 6,286.00         ราคาต  าสุด 22/11/2562 62037943

29 วัสดุ ยา 2,247.00                    2,247.00          เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 2,247.00        บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 2,247.00         ราคาต  าสุด 22/11/2562 1062025249

30 วัสดุ ยา 16,200.00                   16,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 16,200.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 16,200.00       ราคาต  าสุด 22/11/2562 1164653138

31 วัสดุ ยา 7,500.00                    7,500.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,500.00        องค์การเภสัชกรรม 7,500.00         ราคาต  าสุด 22/11/2562 3010018919

32 วัสดุ ยา 63,312.00                   63,312.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 63,312.00      องค์การเภสัชกรรม 63,312.00       ราคาต  าสุด 22/11/2562 3010018918

33 วัสดุ ยา 35,750.00                   35,750.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 35,750.00      องค์การเภสัชกรรม 35,750.00       ราคาต  าสุด 22/11/2562 3010019162

34 วัสดุ ยา 96,250.00                   96,250.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 96,250.00      องค์การเภสัชกรรม 96,250.00       ราคาต  าสุด 22/11/2562 3010019175

35 วัสดุ ยา 15,900.00                   15,900.00        เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 15,900.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 15,900.00       ราคาต  าสุด 27/11/2562 62027096

36 วัสดุ ยา 8,560.00                    8,560.00          เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 8,560.00        บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 8,560.00         ราคาต  าสุด 27/11/2562 2019111597

37 วัสดุ ยา 1,800.00                    1,800.00          เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากดั 1,800.00        บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากดั 1,800.00         ราคาต  าสุด 27/11/2562 076151

38 วัสดุ ยา 24,030.00                   24,030.00        เฉพาะเจาะจง บ.2เอม็(เมด-เมเกอร์)จ ากดั 24,030.00      บ.2เอม็(เมด-เมเกอร์)จ ากดั 24,030.00       ราคาต  าสุด 27/11/2562 0032857

39 วัสดุ ยา 3,300.00                    3,300.00          เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 3,300.00        บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 3,300.00         ราคาต  าสุด 27/11/2562 6211973

40 วัสดุ ยา 5,680.00                    5,680.00          เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 5,680.00        บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 5,680.00         ราคาต  าสุด 27/11/2562 9111098

41 วัสดุ ยา 9,000.00                    9,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 9,000.00        บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 9,000.00         ราคาต  าสุด 27/11/2562 62110574

42 วัสดุ ยา 5,000.00                    5,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอเชี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 5,000.00        บ.เอเชี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 5,000.00         ราคาต  าสุด 27/11/2562 228779

43 วัสดุ ยา 54,955.20                   54,955.20        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 54,955.20      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 54,955.20       ราคาต  าสุด 27/11/2562 5330564508

44 วัสดุ ยา 9,000.00                    9,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอรี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 9,000.00        บ.เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอรี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 9,000.00         ราคาต  าสุด 27/11/2562 8370279306

45 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 5,250.00                    5,250.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ีกู้ด 5,250.00        ร้าน จ ีกู้ด 5,250.00         ราคาต  าสุด 26/11/2562 1910 H04

46 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 11,200.00                   11,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 11,200.00      บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 11,200.00       ราคาต  าสุด 26/11/2562 6210012

47 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 7,190.40                    7,190.40          เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 7,190.40        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 7,190.40         ราคาต  าสุด 26/11/2562 5330368930

48 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 2,675.00                    2,675.00          เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 2,675.00        บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 2,675.00         ราคาต  าสุด 26/11/2562 5447859551

49 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 19,800.00                   19,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 19,800.00      บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 19,800.00       ราคาต  าสุด 26/11/2562 6210007

50 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 5,350.00                    5,350.00          เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,350.00        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,350.00         ราคาต  าสุด 26/11/2562 5330376511



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

51 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 11,877.00                   11,877.00        เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 11,877.00      บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 11,877.00       ราคาต  าสุด 26/11/2562 621004996

52 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 16,692.00                   16,692.00        เฉพาะเจาะจง บ.ที ซายน์แอนด์เมดิคอล จ ากดั 16,692.00      บ.ที ซายน์แอนด์เมดิคอล จ ากดั 16,692.00       ราคาต  าสุด 26/11/2562 0003260

53 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 9,441.00                    9,441.00          เฉพาะเจาะจง บ.บุนยว์านิช อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั 9,441.00        บ.บุนยว์านิช อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั 9,441.00         ราคาต  าสุด 26/11/2562 620356

54 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 7,360.00                    7,360.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 7,360.00        หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 7,360.00         ราคาต  าสุด 26/11/2562 626687

55 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 33,600.00                   33,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 33,600.00      บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 33,600.00       ราคาต  าสุด 26/11/2562 103191100569

56 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 7,200.00                    7,200.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ที ที มาร์เกต๊ต้ิง จ ากดั 7,200.00        บ.เอน็ ที ที มาร์เกต๊ต้ิง จ ากดั 7,200.00         ราคาต  าสุด 26/11/2562 062004778

57 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 3,500.00                    3,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล 3,500.00        หจก.เดอะวนั เมดิคอล 3,500.00         ราคาต  าสุด 26/11/2562 62-1136

58 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 9,790.50                    9,790.50          เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 9,790.50        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 9,790.50         ราคาต  าสุด 26/11/2562 5330473583

59 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 19,500.00                   19,500.00        เฉพาะเจาะจง ที เอน็ เทรดด้ิง 19,500.00      ที เอน็ เทรดด้ิง 19,500.00       ราคาต  าสุด 26/11/2562 000783

60 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 4,322.80                    4,322.80          เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,322.80        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,322.80         ราคาต  าสุด 26/11/2562 5330563260

61 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 5,600.00                    5,600.00          เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 5,600.00        บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 5,600.00         ราคาต  าสุด 26/11/2562 8080108540

62 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 8,550.00                    8,550.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ที ที มาร์เกต๊ต้ิง จ ากดั 8,550.00        บ.เอน็ ที ที มาร์เกต๊ต้ิง จ ากดั 8,550.00         ราคาต  าสุด 26/11/2562 062005021

63 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 37,000.00                   37,000.00        เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 37,000.00      ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 37,000.00       ราคาต  าสุด 11/11/2562 630689/00062

64 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 230.00                       230.00            เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 230.00          ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 230.00           ราคาต  าสุด 11/11/2562 630691/00053

65 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27,306.00                   27,306.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 27,306.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 27,306.00       ราคาต  าสุด 11/11/2562 62100726

66 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 61,446.00                   61,446.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 61,446.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 61,446.00       ราคาต  าสุด 11/11/2562 62100891

67 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 77,680.00                   77,680.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 77,680.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 77,680.00       ราคาต  าสุด 11/11/2562 62100893

68 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,284.00                    1,284.00          เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 1,284.00        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 1,284.00         ราคาต  าสุด 11/11/2562 5330397745

69 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 56,153.00                   56,153.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 56,153.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 56,153.00       ราคาต  าสุด 11/11/2562 62100895

70 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 85,900.00                   85,900.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 85,900.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 85,900.00       ราคาต  าสุด 11/11/2562 62100897

71 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,864.00                   15,864.00        เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์มเมอร์ จ ากดั 15,864.00      บ.เฟร์มเมอร์ จ ากดั 15,864.00       ราคาต  าสุด 11/11/2562 6211-0176

72 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,416.00                   16,416.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 16,416.00      บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 16,416.00       ราคาต  าสุด 11/11/2562 6211006

73 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,420.00                    6,420.00          เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั 6,420.00        บ.ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั 6,420.00         ราคาต  าสุด 11/11/2562 6210184

74 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,510.00                   15,510.00        เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 15,510.00      บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 15,510.00       ราคาต  าสุด 11/11/2562 62110041

75 วัสดุ  วัสดุส านักงาน 42,550.00                   42,550.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 42,550.00      ร้านศรีเจริญ 42,550.00       ราคาต  าสุด 04/11/2562  



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

76 วัสดุ  วัสดุงานบ้านงานครัว 55,410.00 55,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 55,410.00 ร้านศรีเจริญ 55,410.00 ราคาต  าสุด 04/11/2562  
77 วัสดุ  วัสดุงานบ้านงานครัว 26,790.00 26,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 26,790.00 ร้านศรีเจริญ 26,790.00 ราคาต  าสุด 04/11/2562  



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  EBIT ๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (แบบ สขร.1) 
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                          ปกรณ์  จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                    (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                         วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒                                 วันที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                          คมสันต์  จันทะโพธิ์ 
                                                       (นายคมสันต์  จันทะโพธิ์)                                  
                                                ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                       วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 


