


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,354.00                2,354.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 2,354.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 2,354.00      ราคาต  าสุด 7/8/63 5332159564
2 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,100.00              11,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากัด 11,100.00   บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากัด11,100.00     ราคาต  าสุด 7/8/63 VIV120071583
3 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 22,560.00              22,560.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 22,560.00   หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 22,560.00     ราคาต  าสุด 7/8/63 667023
4 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,100.00                5,100.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี  จ ากัด 5,100.00     บ. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี  จ ากัด 5,100.00      ราคาต  าสุด 7/8/63 8370335075
5 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 23,400.00              31,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 23,400.00   บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 23,400.00     ราคาต  าสุด 7/8/63 IVU-63025767
6 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,000.00              11,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด 11,000.00   บ.ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด 11,000.00     ราคาต  าสุด 7/8/63 SI20-14313
7 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,800.00              10,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 10,800.00   บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 10,800.00     ราคาต  าสุด 7/8/63 310807400465
8 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,000.00                6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 6,000.00     บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 6,000.00      ราคาต  าสุด 7/8/63 INV-L-IM\2020080329
9 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,850.00                2,850.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากัด 2,850.00     บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากัด 2,850.00      ราคาต  าสุด 11/8/63 UG94061666
10 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,040.00                5,040.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 5,040.00     บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 5,040.00      ราคาต  าสุด 11/8/63 T6308/10271
11 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 43,950.00              43,950.00     เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากัด 43,950.00   บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากัด 43,950.00     ราคาต  าสุด 13/8/63 8200800819
12 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 22,400.00              22,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากัด 22,400.00   บ.พรีเมด ฟาร์มา จ ากัด 22,400.00     ราคาต  าสุด 18/8/63 PL630800216
13 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,240.00                6,240.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,240.00     บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,240.00      ราคาต  าสุด 18/8/63 9110248853
14 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,676.80                96,250.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,676.80     องค์การเภสัชกรรม 6,676.80      ราคาต  าสุด 18/8/63 3010028324
15 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 66,600.00              1,700.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 66,600.00   องค์การเภสัชกรรม 66,600.00     ราคาต  าสุด 18/8/63 3010028323
16 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 61,571.20              53,491.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 61,571.20   องค์การเภสัชกรรม 61,571.20     ราคาต  าสุด 18/8/63 3010028322
17 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,121.92                84,431.10     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,121.92     องค์การเภสัชกรรม 7,121.92      ราคาต  าสุด 18/8/63 3010028325
18 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 62,000.00              62,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 62,000.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 62,000.00     ราคาต  าสุด 7/8/63 103200701240
19 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 46,500.00              46,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 46,500.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 46,500.00     ราคาต  าสุด 7/8/63 103200701324
20 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 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 7/8/63 103200701301
21 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 7,000.00                7,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เดอะวนั เมดิคอล 7,000.00     หจก. เดอะวนั เมดิคอล 7,000.00      ราคาต  าสุด 7/8/63 63/0748
22 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 3,875.00                3,875.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 3,875.00     บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 3,875.00      ราคาต  าสุด 7/8/63 103200800214
23 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 4,708.00                4,708.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 4,708.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 4,708.00      ราคาต  าสุด 11/8/63 5332186608
24 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 45,000.00              45,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 45,000.00   หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 45,000.00     ราคาต  าสุด 11/8/63 051/089
25 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 22,000.00              22,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 22,000.00   บ.ไทยก๊อส จ ากัด 22,000.00     ราคาต  าสุด 11/8/63 IV6326096
26 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 27,927.00              27,927.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 27,927.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 27,927.00     ราคาต  าสุด 18/8/63 5332244635
27 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 7,320.00                7,320.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากัด 7,320.00     บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากัด 7,320.00      ราคาต  าสุด 18/8/63 UG94063598
28 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 21,950.00 21,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 21,950.00 ร้านศรีด ารงค์ 21,950.00 ราคาต  าสุด 7/8/2563 46/93
29 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 2,000.00 ร้านศรีด ารงค์ 2,000.00 ราคาต  าสุด 7/8/2563 53/63
30 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 28,500.00 ร้านศรีด ารงค์ 28,500.00 ราคาต  าสุด 7/8/2563 51/63

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน สงิหาคม 2563
โรงพยาบาลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

วนัที ่31 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
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31 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 82,800.00 82,800.00 เฉพาะเจาะจง เอส จ ีเทรดด้ิง 82,800.00 เอส จ ีเทรดด้ิง 82,800.00 ราคาต  าสุด 7/8/2563 052/014
32 วสัดุ วสัดุส านักงาน 17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง เอส จ ีเทรดด้ิง 17,700.00 เอส จ ีเทรดด้ิง 17,700.00 ราคาต  าสุด 7/8/2563 48/63
33 วสัดุ วสัดุส านักงาน 49,360.00 49,360.00 เฉพาะเจาะจง เอส จ ีเทรดด้ิง 49,360.00 เอส จ ีเทรดด้ิง 49,360.00 ราคาต  าสุด 7/8/2563 50/63
34 วสัดุ วสัดุส านักงาน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เอส จ ีเทรดด้ิง 2,400.00 เอส จ ีเทรดด้ิง 2,400.00 ราคาต  าสุด 7/8/2563 52/63
35 วสัดุ วสัดุส านักงาน 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง เอส จ ีเทรดด้ิง 7,600.00 เอส จ ีเทรดด้ิง 7,600.00 ราคาต  าสุด 10/8/2563 54/63
36 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 45,500.00              45,500.00     เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 45,500.00   สภากาชาดไทย 45,500.00     ราคาต  าสุด 14/8/2563 630855/00015
37 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 60,457.00              60,457.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 60,457.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 60,457.00     ราคาต  าสุด 14/8/2563 IV-220070058
38 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,944.00              17,944.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด 17,944.00   บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด 17,944.00     ราคาต  าสุด 14/8/2563 6308049
39 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,760.00                6,760.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แดวานซ์ จ ากัด 6,760.00     บ.แล็บมาสเตอร์ แดวานซ์ จ ากัด 6,760.00      ราคาต  าสุด 14/8/2563 IV6308-0295
40 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด      7,500.00 บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด       7,500.00 ราคาต  าสุด 14/8/2563 EX-IV6308-125
41 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์               10,800.00      10,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพี เม็ดกรุ๊ป จ ากัด    10,800.00 บ.เอ็มพี เม็ดกรุ๊ป จ ากัด      10,800.00 ราคาต  าสุด 14/8/2563 MG6307-0328
42 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์               74,900.00      74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด    74,900.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด      74,900.00 ราคาต  าสุด 14/8/2563 5332178325
43 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์               33,448.00      33,448.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด    33,448.00 บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด      33,448.00 ราคาต  าสุด 14/8/2563 IV-120080152
44 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00                  230.00         เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 230.00       สภากาชาดไทย 230.00         ราคาต  าสุด 14/8/2563 630839/00085
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หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
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รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
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- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.1) 
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