


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,800.00                4,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จ ากัด 4,800.00         บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จ ากัด 4,800.00         ราคาต  าสุด 05/06/2563 8200537629
2 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,700.00              10,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 10,700.00       บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 10,700.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 9110235946
3 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 37,450.00              37,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 37,450.00       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 37,450.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 5448005212
4 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 37,450.00              37,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 37,450.00       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 37,450.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 5448005141
5 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,400.00                4,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 4,400.00         บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 4,400.00         ราคาต  าสุด 05/06/2563 INV-L-IM\2020051946
6 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 37,450.00              37,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 37,450.00       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 37,450.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 5448003568
7 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 37,450.00              37,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 37,450.00       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 37,450.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 5448003579
8 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,120.00                3,120.00       เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 3,120.00         บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 3,120.00         ราคาต  าสุด 05/06/2563 S-06-0069/63
9 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 37,500.00              37,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จ ากัด 37,500.00       บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จ ากัด 37,500.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 8200601868
10 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 22,500.00              22,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 22,500.00       บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 22,500.00       ราคาต  าสุด 18/06/2563 631057492
11 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 18,750.00              18,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 18,750.00       บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 18,750.00       ราคาต  าสุด 18/06/2563 631057620
12 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 54,899.80              54,899.80     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จ ากัด 54,899.80       บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จ ากัด 54,899.80       ราคาต  าสุด 18/06/2563 8200613313
13 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,440.00                7,440.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากัด 7,440.00         บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากัด 7,440.00         ราคาต  าสุด 18/06/2563 VIV120060460
14 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,000.00              10,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 10,000.00       บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 10,000.00       ราคาต  าสุด 18/06/2563 1165694127
15 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 16,200.00              16,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 16,200.00       บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 16,200.00       ราคาต  าสุด 18/06/2563 1165691690
16 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,400.00                6,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 6,400.00         บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 6,400.00         ราคาต  าสุด 18/06/2563 631060754
17 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,700.00                1,700.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 1,700.00         บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 1,700.00         ราคาต  าสุด 18/06/2563 T6304/11107
18 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 15,450.00              15,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจนีีเทค จ ากัด 15,450.00       บ.ไบโอจนีีเทค จ ากัด 15,450.00       ราคาต  าสุด 18/06/2563 IV-630013812
19 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,560.00                4,560.00       เฉพาะเจาะจง หจก ภิญโญฟาร์มาซี 4,560.00         หจก ภิญโญฟาร์มาซี 4,560.00         ราคาต  าสุด 18/06/2563 IV6320561
20 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,700.00                2,700.00       เฉพาะเจาะจง บ ส.เจริญเทรดด้ิง จ ากัด 2,700.00         บ ส.เจริญเทรดด้ิง จ ากัด 2,700.00         ราคาต  าสุด 18/06/2563 20SN16650
21 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,175.00                5,175.00       เฉพาะเจาะจง บ ส.เจริญเทรดด้ิง จ ากัด 5,175.00         บ ส.เจริญเทรดด้ิง จ ากัด 5,175.00         ราคาต  าสุด 18/06/2563 20SN16542
22 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,600.00                4,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 4,600.00         บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 4,600.00         ราคาต  าสุด 18/06/2563 631060137
23 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 32,100.00              32,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 32,100.00       บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 32,100.00       ราคาต  าสุด 18/06/2563 631060547
24 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,996.00                2,996.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 2,996.00         บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 2,996.00         ราคาต  าสุด 18/06/2563 5448016142
25 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,600.00                2,600.00       เฉพาะเจาะจง สนง คณะกรรมการอาหารและยา 2,600.00         สนง คณะกรรมการอาหารและยา 2,600.00         ราคาต  าสุด 18/06/2563 ช 63/10583
26 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,750.00                6,750.00       เฉพาะเจาะจง สนง คณะกรรมการอาหารและยา 6,750.00         สนง คณะกรรมการอาหารและยา 6,750.00         ราคาต  าสุด 26/06/2563 ช 63/10584
27 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,250.00                3,250.00       เฉพาะเจาะจง บ โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด 3,250.00         บ โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด 3,250.00         ราคาต  าสุด 26/06/2563 INV6306-0517
28 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 24,300.00              24,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 24,300.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 24,300.00       ราคาต  าสุด 26/06/2563 63016749
29 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,000.00                2,000.00       เฉพาะเจาะจง บ ธงทองโอสถ จ ากัด 2,000.00         บ ธงทองโอสถ จ ากัด 2,000.00         ราคาต  าสุด 26/06/2563 TH6306/0177
30 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,800.00              10,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 10,800.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 10,800.00       ราคาต  าสุด 26/06/2563 20215448

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน มถุินายน 2563
โรงพยาบาลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

วนัที ่30 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก
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แบบ สขร.1 

31 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,550.00                5,550.00       เฉพาะเจาะจง บ เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 5,550.00         บ เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 5,550.00         ราคาต  าสุด 26/06/2563 SI 14/2012646
32 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 63,665.00              63,665.00     เฉพาะเจาะจง บ ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 63,665.00       บ ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 63,665.00       ราคาต  าสุด 26/06/2563 IV2006302
33 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 95,531.00              95,531.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 95,531.00       องค์การเภสัชกรรม 95,531.00       ราคาต  าสุด 26/6/2563 3010026761
34 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 14,640.00              14,640.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 14,640.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 14,640.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 UG94046144
35 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 28,248.00              28,248.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 28,248.00       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 28,248.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 5331788986
36 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 2,325.00                2,325.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 2,325.00         บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 2,325.00         ราคาต  าสุด 05/06/2563 103200501429
37 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 21,450.00              21,450.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็น เทรดด้ิง 21,450.00       ที เอ็น เทรดด้ิง 21,450.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 IV0000805
38 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 4,280.00                4,280.00       เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์ ไลน์ 4,280.00         เอส เอ โมเดิร์ ไลน์ 4,280.00         ราคาต  าสุด 05/06/2563 IV63140
39 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 6,420.00                6,420.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 6,420.00         บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 6,420.00         ราคาต  าสุด 05/06/2563 5331801447
40 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 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 05/06/2563 5331811926
41 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 20,000.00              20,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 20,000.00       บ.ไทยก๊อส จ ากัด 20,000.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 IV6319751
42 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 4,130.20                4,130.20       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 4,130.20         บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 4,130.20         ราคาต  าสุด 05/06/2563 5331900823
43 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 15,750.00              15,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 15,750.00       บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 15,750.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 103200600927
44 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 15,750.00              15,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 15,750.00       บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 15,750.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 10320060148
45 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 2,086.50                2,086.50       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 2,086.50         บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 2,086.50         ราคาต  าสุด 05/06/2563 5331936195
46 วสัดุ วสัดุการแพทย์ทั วไป 13,080.00              13,080.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 13,080.00       บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 13,080.00       ราคาต  าสุด 05/06/2563 IV063002660
47 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 43,000.00              43,000.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 43,000.00       ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 43,000.00       ราคาต  าสุด 10/06/2563 630818/00022
48 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 16,724.00              16,724.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 16,724.00       บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 16,724.00       ราคาต  าสุด 10/06/2563 120060033
49 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,944.00              10,944.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอ๊กนอสติก จ ากัด 10,944.00       บ.ไทยไดแอ๊กนอสติก จ ากัด 10,944.00       ราคาต  าสุด 10/06/2563 6305192
50 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,920.00                6,920.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 6,920.00         บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 6,920.00         ราคาต  าสุด 10/06/2563 6306-0038
51 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 63,760.00              63,760.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 63,760.00       บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 63,760.00       ราคาต  าสุด 10/06/2563 120050491
52 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00                  230.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 230.00           ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 230.00           ราคาต  าสุด 10/06/2563 630805/00005



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑  กรกฎาคม  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 

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร.1) 
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                          ปกรณ์  จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                    (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                         วันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓                                 วันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         กมลรัตน์  ทองเพชร 
                                                   (นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร)                                  
                                                  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ           
                                                 วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 
 


