


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                10,944.00      10,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั    10,944.00 บริษัท ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั      10,944.00 ราคาต  าสุด 15/12/2563 6312010
2 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์              396,659.00     396,659.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั  396,659.00 สภากาชาดไทย    396,659.00 ราคาต  าสุด 15/12/2563 220110783
3 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                36,110.00      36,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั    36,110.00 บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั     36,110.00 ราคาต  าสุด 15/12/2563 IV63120060

4 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากดั    10,000.00 บริษัทโปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากดั     10,000.00 ราคาต  าสุด 15/12/2563 PM6311294
5 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยัวายคุรุฑ      3,000.00 บริษัท ชยัวายคุรุฑ       3,000.00 ราคาต  าสุด 15/12/2563 VRT1163/051

6 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 34,151.00               34,151.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 34,151.00   บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 34,151.00     ราคาต  าสุด 15/12/2563 IV120120117
7 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                   55,120.00         55,120.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย    55,120.00 สภากาชาดไทย        55,120.00 ราคาต  าสุด 16/12/2563 640930/00011

8 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                     4,280.00           4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั      4,280.00 บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั          4,280.00 ราคาต  าสุด 18/12/2563 533297098

9 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00                      230.00            เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 230.00       สภากาชาดไทย 230.00           ราคาต  าสุด 18/12/2563 640921/00073

10 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,300.00                7,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั 7,300.00     บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั 7,300.00      ราคาต  าสุด 2/12/63 PL631200029
11 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,800.00                5,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,800.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,800.00      ราคาต  าสุด 3/12/63 63032027

12 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,750.00                2,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 2,750.00     บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 2,750.00      ราคาต  าสุด 3/12/63 201200111
13 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,568.00                2,568.00       เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอล็.เอช. เทรดด้ิง จ ากดั 2,568.00     บ.บี.เอล็.เอช. เทรดด้ิง จ ากดั 2,568.00      ราคาต  าสุด 3/12/63 1063024205

14 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 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 9/12/63 8201101436
15 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,715.60                2,715.60       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 2,715.60     บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 2,715.60      ราคาต  าสุด 14/12/63 8201133319
16 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,860.00                1,860.00       เฉพาะเจาะจง บ. ฟีฮาแล็บ  จ ากดั 1,860.00     บ. ฟีฮาแล็บ  จ ากดั 1,860.00      ราคาต  าสุด 14/12/63 INV6311-0146
17 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,750.00                2,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 2,750.00     บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 2,750.00      ราคาต  าสุด 14/12/63 IU0110861
18 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,550.00                5,550.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 5,550.00     บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 5,550.00      ราคาต  าสุด 14/12/63 SI14/2022871
19 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,080.00                8,080.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยนูิเวอร์แชล เมดิคอล อนิดัสตรี จ ากดั 8,080.00     บ.ยนูิเวอร์แชล เมดิคอล อนิดัสตรี จ ากดั 8,080.00      ราคาต  าสุด 14/12/63 632563
20 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,960.00                1,960.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั 1,960.00     บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั 1,960.00      ราคาต  าสุด 14/12/63 UG940866382
21 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,600.00                3,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากดั 3,600.00     บ.บางกอก ดรัก จ ากดั 3,600.00      ราคาต  าสุด 14/12/63 SI20-59793
22 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,400.00                3,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,400.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,400.00      ราคาต  าสุด 14/12/63 5332865377
23 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,296.95                6,296.95       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 6,296.95     บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 6,296.95      ราคาต  าสุด 14/12/63 5448108980
24 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 36,000.00               36,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 36,000.00   บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 36,000.00     ราคาต  าสุด 14/12/63 202146326
25 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,800.00                4,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 4,800.00     บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 4,800.00      ราคาต  าสุด 14/12/63 INV6311-0901
26 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 24,750.00               24,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 24,750.00   บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 24,750.00     ราคาต  าสุด 14/12/63 8201102372
27 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 12,785.00               12,785.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี  เมดิคอล  อนิดัสตร้ี  จ ากดั 12,785.00   บ.เอเชยี  เมดิคอล  อนิดัสตร้ี  จ ากดั 12,785.00     ราคาต  าสุด 3/12/63 IV6304674
28 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 4,560.00                4,560.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ย ู.เอม็.แอล ซัพพลาย 4,560.00     หจก.ย ู.เอม็.แอล ซัพพลาย 4,560.00      ราคาต  าสุด 9/12/63 63/1673
29 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 3,450.00                3,450.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ย ู.เอม็.แอล ซัพพลาย 3,450.00     หจก.ย ู.เอม็.แอล ซัพพลาย 3,450.00      ราคาต  าสุด 11/12/63 63/1745
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ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

30 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 7,600.00                7,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ย ู.เอม็.แอล ซัพพลาย 7,600.00     หจก.ย ู.เอม็.แอล ซัพพลาย 7,600.00      ราคาต  าสุด 15/12/63 63/1616
31 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 32,400.00               32,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชยัโปรดิวซ์ จ ากดั 32,400.00   บ.ชยัโปรดิวซ์ จ ากดั 32,400.00     ราคาต  าสุด 9/12/63 1611200932
32 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 15,000.00               15,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 15,000.00   บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 15,000.00     ราคาต  าสุด 9/12/63 IV6338301
33 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 20,400.00               20,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 20,400.00   บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 20,400.00     ราคาต  าสุด 9/12/63 631004113
34 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 1,269.01                1,269.01       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 1,269.01     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 1,269.01      ราคาต  าสุด 9/12/63 5332865671
35 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 51,360.00               51,360.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์  เทรดด้ิง จ ากดั 51,360.00   บ.โอเร็กซ์  เทรดด้ิง จ ากดั 51,360.00     ราคาต  าสุด 9/12/63 631103528
36 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 13,268.00               13,268.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 13,268.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 13,268.00     ราคาต  าสุด 9/12/63 5332957893
37 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 42,479.00               42,479.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 42,479.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 42,479.00     ราคาต  าสุด 15/12/63 5333116010
38 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 21,400.00               21,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 21,400.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 21,400.00     ราคาต  าสุด 18/12/63 5333119575
39 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 5,000.00                5,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ราฟ โนเนียส  เมดิคอล  อคิวปิเมนท์ จ ากดั5,000.00     บ.เอน็ราฟ โนเนียส  เมดิคอล  อคิวปิเมนท์ จ ากดั5,000.00      ราคาต  าสุด 21/12/63 16312/00089
40 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 16,740.00               16,740.00     เฉพาะเจาะจง บ. พี พี เอส  ฮอทพิทอล  ซัพพลาย จ ากดั 16,740.00   บ. พี พี เอส  ฮอทพิทอล  ซัพพลาย จ ากดั16,740.00     ราคาต  าสุด 21/12/63 633606
41 วสัดุ งานบ้านงานครัว 45,000.00               45,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 45,000.00   หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 45,000.00     ราคาต  าสุด 1/12/63 054/095
42 วสัดุ งานบ้านงานครัว 28,800.00               28,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 28,800.00   นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 28,800.00     ราคาต  าสุด 3/12/63 4/63
43 วสัดุ งานบ้านงานครัว 34,500.00               34,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 34,500.00   นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 34,500.00     ราคาต  าสุด 8/12/63 6/63
44 วสัดุ งานบ้านงานครัว 43,340.00               43,340.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 43,340.00   นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 43,340.00     ราคาต  าสุด 16/12/63 5/63
45 วสัดุ ส านักงาน 17,725.00               17,725.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 17,725.00   นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 17,725.00     ราคาต  าสุด 2/12/63 1/63
46 วสัดุ ส านักงาน 7,450.00                7,450.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 7,450.00     นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 7,450.00      ราคาต  าสุด 8/12/63 2/63
47 วสัดุ ส านักงาน 47,072.00               47,072.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 47,072.00   นางสาวจนัทร์จริา  ชมิรส 47,072.00     ราคาต  าสุด 14/12/63 3/63
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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 

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                          ปกรณ์  จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                    (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                         วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔                                   วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         กมลรัตน์  ทองเพชร 
                                                   (นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร)                                  
                                                   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ           
                                                      วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
 


