


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วัสดุ ยา 92,500.00              92,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 92,500.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 92,500.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 621118194
2 วัสดุ ยา 90,000.00              90,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 90,000.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 90,000.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 621117740
3 วัสดุ ยา 1,600.00                1,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,600.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,600.00      ราคาต  าสุด 09/12/2562 62038930
4 วัสดุ ยา 21,400.00              21,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 21,400.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 21,400.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 621119605
5 วัสดุ ยา 16,000.00              16,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 16,000.00   บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 16,000.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 921140230
6 วัสดุ ยา 8,550.00                8,550.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 8,550.00     บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 8,550.00      ราคาต  าสุด 09/12/2562 9110201875
7 วัสดุ ยา 4,750.00                4,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 4,750.00     บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 4,750.00      ราคาต  าสุด 09/12/2562 6212/0014
8 วัสดุ ยา 11,250.00              11,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 11,250.00   บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 11,250.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 6212/10047
9 วัสดุ ยา 36,850.00              36,850.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 36,850.00   บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 36,850.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 6204002
10 วัสดุ ยา 16,500.00              16,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 16,500.00   บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 16,500.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 1923652
11 วัสดุ ยา 6,479.99                6,479.99       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,479.99     บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,479.99      ราคาต  าสุด 09/12/2562 9110201876
12 วัสดุ ยา 3,250.00                3,250.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3,250.00     ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3,250.00      ราคาต  าสุด 09/12/2562 63/02745
13 วัสดุ ยา 520.00                  520.00         เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 520.00       ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 520.00         ราคาต  าสุด 09/12/2562 63/02744
14 วัสดุ ยา 4,000.00                4,000.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4,000.00     ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4,000.00      ราคาต  าสุด 09/12/2562 63/02746
15 วัสดุ ยา 3,300.00                3,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี 3,300.00     หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี 3,300.00      ราคาต  าสุด 09/12/2562 646111
16 วัสดุ ยา 64,300.00              64,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 64,300.00   บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 64,300.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 921140729
17 วัสดุ ยา 9,150.00                9,150.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 9,150.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 9,150.00      ราคาต  าสุด 09/12/2562 62039802
18 วัสดุ ยา 51,360.00              51,360.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 51,360.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 51,360.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 621123311
19 วัสดุ ยา 2,950.00                2,950.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 2,950.00     บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 2,950.00      ราคาต  าสุด 09/12/2562 6212001720
20 วัสดุ ยา 70,620.00              70,620.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด 70,620.00   บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด 70,620.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 5447894278
21 วัสดุ ยา 99,843.84              99,843.84     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 99,843.84   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 99,843.84     ราคาต  าสุด 09/12/2562 1164784963
22 วัสดุ ยา 61,267.40              61,267.40     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 61,267.40   องค์การเภสัชกรรม 61,267.40     ราคาต  าสุด 09/12/2562 3010019324
23 วัสดุ ยา 4,400.00                4,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี 4,400.00     หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี 4,400.00      ราคาต  าสุด 20/12/2562 647368
24 วัสดุ ยา 8,346.00                8,346.00       เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด8,346.00     บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด8,346.00      ราคาต  าสุด 20/12/2562 00013
25 วัสดุ ยา 3,000.00                3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอเชี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 3,000.00     บ.เอเชี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 3,000.00      ราคาต  าสุด 20/12/2562 230139

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

26 วัสดุ ยา 2,800.00                2,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,800.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,800.00      ราคาต  าสุด 20/12/2562 62040893
27 วัสดุ ยา 800.00                  800.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 800.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 800.00         ราคาต  าสุด 20/12/2562 62040892
28 วัสดุ ยา 5,000.00                5,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 5,000.00     บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 5,000.00      ราคาต  าสุด 20/12/2562 621125386
29 วัสดุ ยา 5,600.00                5,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 5,600.00     บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 5,600.00      ราคาต  าสุด 20/12/2562 52121620
30 วัสดุ ยา 13,000.00              13,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 13,000.00   หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 13,000.00     ราคาต  าสุด 20/12/2562 6242565
31 วัสดุ ยา 32,400.00              32,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 32,400.00   บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 32,400.00     ราคาต  าสุด 20/12/2562 20379
32 วัสดุ ยา 17,000.00              17,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 17,000.00   บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 17,000.00     ราคาต  าสุด 20/12/2562 62041113
33 วัสดุ ยา 44,650.00              44,650.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จ ากัด 44,650.00   บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จ ากัด 44,650.00     ราคาต  าสุด 20/12/2562 62536812
34 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 97,830.00              97,830.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามอินดัสเตรียลโปรดักส์ 97,830.00   บ.สยามอินดัสเตรียลโปรดักส์ 97,830.00     ราคาต  าสุด 02/12/2562 1031911101403
35 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 63,720.00              63,720.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามอินดัสเตรียลโปรดักส์ 63,720.00   บ.สยามอินดัสเตรียลโปรดักส์ 63,720.00     ราคาต  าสุด 12/12/2562 1164686794
36 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 20,700.00              20,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 20,700.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 20,700.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 1031911101403
37 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 13,482.00              13,482.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,482.00   บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,482.00     ราคาต  าสุด 09/12/2562 1164686794
38 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 11,609.50              11,609.50     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 11,609.50   บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 11,609.50     ราคาต  าสุด 20/12/2562 621202668
39 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 6,200.00                6,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด 6,200.00     บ.เอ็น ที ที มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด 6,200.00      ราคาต  าสุด 20/12/2562 062005308
40 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 55,500.00              55,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 55,500.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 55,500.00     ราคาต  าสุด 20/12/2562 103191200516
41 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 18,618.00              18,618.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 18,618.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 18,618.00     ราคาต  าสุด 20/12/2562 5330700039
42 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 55,500.00              55,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 55,500.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 55,500.00     ราคาต  าสุด 20/12/2562 103191200510
43 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 5,450.00                5,450.00       เฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.เอส ฮอทพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 5,450.00     บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 5,450.00      ราคาต  าสุด 20/12/2562 623829
44 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 47,800.00              47,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชัยโปรดิวซ์ จ ากัด 47,800.00   บ.ชัยโปรดิวซ์ จ ากัด 47,800.00     ราคาต  าสุด 20/12/2562 1911190862
45 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 3,750.00                3,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 3,750.00     บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 3,750.00      ราคาต  าสุด 25/12/2562 0632
46 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 9,750.00                9,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.เอส ฮอทพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 9,750.00     บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 9,750.00      ราคาต  าสุด 25/12/2562 623673
47 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 230.00                  230.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 230.00       ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 230.00         ราคาต  าสุด 27/12/2562 630696/00042
48 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 80,250.00              80,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 80,250.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 80,250.00     ราคาต  าสุด 27/12/2562 5330609977
49 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 351,451.00             351,451.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 351,451.00  บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 351,451.00   ราคาต  าสุด 27/12/2562 62110933
50 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,780.00              12,780.00     เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 12,780.00   บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 12,780.00     ราคาต  าสุด 27/12/2562 62120060
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หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
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51 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00                7,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 7,500.00     บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 7,500.00      ราคาต  าสุด 27/12/2562 6212096
52 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,745.00              32,745.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 32,745.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 32,745.00     ราคาต  าสุด 27/12/2562 62110941
53 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500.00              42,500.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย42,500.00   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย42,500.00     ราคาต  าสุด 27/12/2562 630708/00082
54 วัสดุ วัสดุส านักงาน 30,000.00              30,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 30,000.00   หจก.เอส จี เทรดด้ิง 30,000.00     ราคาต  าสุด 26/12/2562 047/032
55 วัสดุ วัสดุส านักงาน 76,000.00              76,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 76,000.00   หจก.เอส จี เทรดด้ิง 76,000.00     ราคาต  าสุด 26/12/2562 047/011
56 วัสดุ วัสดุส านักงาน 990.00                  990.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์รวมเครื องใช้ส านักงาน 990.00       ศูนย์รวมเครื องใช้ส านักงาน 990.00         ราคาต  าสุด 26/12/2562
57 วัสดุ วัสดุส านักงาน 1,320.00                1,320.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์รวมเครื องใช้ส านักงาน 1,320.00     ศูนย์รวมเครื องใช้ส านักงาน 1,320.00      ราคาต  าสุด 26/12/2562
58 วัสดุ วัสดุส านักงาน 24,510.00              24,510.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 24,510.00   ร้านศรีเจริญ 24,510.00     ราคาต  าสุด 26/12/2562 75/62
59 วัสดุ วัสดุส านักงาน 25,860.00              25,860.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 25,860.00   ร้านศรีเจริญ 25,860.00     ราคาต  าสุด 26/12/2562 76/62
60 วัสดุ วัสดุส านักงาน 5,040.00                5,040.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 5,040.00     ร้านศรีเจริญ 5,040.00      ราคาต  าสุด 26/12/2562 77/62
61 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 4,800.00 ร้านศรีเจริญ 4,800.00 ราคาต  าสุด 04/12/2562 85/62
62 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 35,400.00 35,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 35,400.00 ร้านศรีเจริญ 35,400.00 ราคาต  าสุด 04/12/2562 78/62
63 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 29,700.00 ร้านศรีเจริญ 29,700.00 ราคาต  าสุด 04/12/2562 79/62
64 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 36,000.00 ร้านศรีเจริญ 36,000.00 ราคาต  าสุด 04/12/2562 80/62
65 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 17,500.00 ร้านศรีเจริญ 17,500.00 ราคาต  าสุด 04/12/2562 81/62
66 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 31,500.00 ร้านศรีเจริญ 31,500.00 ราคาต  าสุด 04/12/2562 83/62
67 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 9,160.00 9,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 9,160.00 ร้านศรีเจริญ 9,160.00 ราคาต  าสุด 04/12/2562 84/62
68 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 24,000.00 ร้านศรีเจริญ 24,000.00 ราคาต  าสุด 04/12/2562 82/62
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ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 
 
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 

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.1) 
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