


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,500.00                9,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 9,500.00     หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 9,500.00      ราคาต ่าสุด 12/10/63 IV6333312

2 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,500.00                2,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 2,500.00     หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 2,500.00      ราคาต ่าสุด 12/10/63 IV6334264

3 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,950.00                1,950.00       เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 1,950.00     สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 1,950.00      ราคาต ่าสุด 12/10/63 ช.64/00009

4 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,000.00                6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จา่กดั 6,000.00     บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จา่กดั 6,000.00      ราคาต ่าสุด 22/10/63 VIV120091695

5 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 14,750.00               14,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 14,750.00   บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 14,750.00     ราคาต ่าสุด 22/10/63 1166203386

6 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,400.00                5,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ 5,400.00     บ.พนาพัฒน์ 5,400.00      ราคาต ่าสุด 22/10/63 PN6307950

7 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 14,160.01               14,160.01     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 14,160.01   บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 14,160.01     ราคาต ่าสุด 22/10/63 9110257053

8 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,460.00               11,460.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จา่กดั 11,460.00   บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จา่กดั 11,460.00     ราคาต ่าสุด 22/10/63 IV6310154

9 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 19,200.00               19,200.00     เฉพาะเจาะจง บ. ซีฟาม จา่กดั 19,200.00   บ. ซีฟาม จา่กดั 19,200.00     ราคาต ่าสุด 22/10/63 IV4710/63

10 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 26,700.00               26,700.00     เฉพาะเจาะจง บ. 2 เอม็ (เมด-เมเกอร์) จา่กดั 26,700.00   บ. 2 เอม็ (เมด-เมเกอร์) จา่กดั 26,700.00     ราคาต ่าสุด 22/10/63 5160723933

11 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,800.00               12,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จา่กดั 12,800.00   บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จา่กดั 12,800.00     ราคาต ่าสุด 22/10/63 202140752

12 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,100.00                2,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จา่กดั 2,100.00     บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จา่กดั 2,100.00      ราคาต ่าสุด 22/10/63 VIV120100479

13 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,000.00                6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.อนิโดไชน่ส เฮลท์ แคร์ จา่กดั 6,000.00     บ.อนิโดไชน่ส เฮลท์ แคร์ จา่กดั 6,000.00      ราคาต ่าสุด 22/10/63 SIN 21010-00180

14 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 37,500.00               37,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จา่กดั 37,500.00   บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จา่กดั 37,500.00     ราคาต ่าสุด 22/10/63 8201021129

15 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,000.00                7,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 7,000.00     หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 7,000.00      ราคาต ่าสุด 22/10/63 IV6336424

16 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,500.00                9,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 9,500.00     หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 9,500.00      ราคาต ่าสุด 22/10/63 IV6336210

17 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,950.00                8,950.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ห้วยเกิ้ง 8,950.00     รพ.ห้วยเกิ้ง 8,950.00      ราคาต ่าสุด 22/10/63 อด 0032.301/5

18 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 28,391.80               28,391.80     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,391.80   องค์การเภสัชกรรม 28,391.80     ราคาต ่าสุด 22/10/63 3010029426

19 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,140.00               12,140.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 12,140.00   องค์การเภสัชกรรม 12,140.00     ราคาต ่าสุด 22/10/63 3010029427

20 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 22,256.00                  22,256.00        เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กดั 22,256.00      บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กดั 22,256.00       ราคาต ่าสุด 22/10/63 630805511

21 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 21,800.00                  21,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.ชยัโปรดิวส์ จา่กดั 21,800.00      บ.ชยัโปรดิวส์ จา่กดั 21,800.00       ราคาต ่าสุด 22/10/63 1910200927

22 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 87,500.00                  87,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 87,500.00      หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 87,500.00       ราคาต ่าสุด 12/10/63 053/042

23 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                   55,000.00         55,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย       55,000.00 สภากาชาดไทย        55,000.00 ราคาต ่าสุด 14/10/2563 640892/00095

24 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                       230.00             230.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย           230.00 สภากาชาดไทย            230.00 ราคาต ่าสุด 14/10/2563 640884/00098

25 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                   22,510.00         22,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด       22,510.00 บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด        22,510.00 ราคาต ่าสุด 14/10/2563 IV6310-0057

26 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                     5,600.00           5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ่ากัด        5,600.00 บริษัทโปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ่ากัด         5,600.00 ราคาต ่าสุด 14/10/2563 PM6309-340

27 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                     8,600.00           8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ่ากัด        8,600.00 บริษัท ไบโอเซน จ่ากัด          8,600.00 ราคาต ่าสุด 14/10/2563 2010007

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

28 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 251,810.00                 251,810.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากัด 251,810.00    บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากัด 251,810.00     ราคาต ่าสุด 14/10/2563 IV-120090742

29 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,944.00                  10,944.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ่ากัด 10,944.00      บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ่ากัด 10,944.00       ราคาต ่าสุด 14/10/2563 6310058

30 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 74,900.00                  74,900.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 74,900.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 74,900.00       ราคาต ่าสุด 14/10/2563 5332615658

31 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 31,191.00                  31,191.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากัด 31,191.00      บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากัด 31,191.00       ราคาต ่าสุด 14/10/2563 IV-12010070

32 วสัดุ วสัดุงานบ้าน 1,080.00                    1,080.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 1,080.00       ร้านศรีด่ารงค์ 1,080.00         ราคาต ่าสุด 8/10/2563 79/63

33 วสัดุ วสัดุงานบ้าน 8,460.00                    8,460.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 8,460.00       ร้านศรีด่ารงค์ 8,460.00         ราคาต ่าสุด 22/10/2563 77/63

34 วสัดุ วสัดุงานบ้าน 21,600.00                  21,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 21,600.00      ร้านศรีด่ารงค์ 21,600.00       ราคาต ่าสุด 26/10/2563 76/63

35 วสัดุ วสัดุงานบ้าน 31,630.00                  31,630.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 31,630.00      ร้านศรีด่ารงค์ 31,630.00       ราคาต ่าสุด 22/10/2563 73/63

36 วสัดุ วสัดุงานบ้าน 25,680.00                  25,680.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 25,680.00      ร้านศรีด่ารงค์ 25,680.00       ราคาต ่าสุด 22/10/2563 71/63

37 วสัดุ วสัดุส่านักงาน 17,400.00                  17,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 17,400.00      ร้านศรีด่ารงค์ 17,400.00       ราคาต ่าสุด 27/10/2563 75/63

38 วสัดุ วสัดุส่านักงาน 9,570.00                    9,570.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 9,570.00       ร้านศรีด่ารงค์ 9,570.00         ราคาต ่าสุด 30/10/2563 74/63

39 วสัดุ วสัดุส่านักงาน 10,080.00                  10,080.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 10,080.00      ร้านศรีด่ารงค์ 10,080.00       ราคาต ่าสุด 30/10/2563 72/63

40 วสัดุ วสัดุส่านักงาน 57,000.00                  57,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 57,000.00      หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 57,000.00       ราคาต ่าสุด 20/10/2563 053/065



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  EBIT ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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......................................................................................... ..............................................................................  
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