


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรบั เลขที่ใบส่งของ
หรอืจ้าง ซ้ือหรอืจ้าง คัดเลือก

1 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 39,520.00               39,520.00     เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 39,520.00   สภากาชาดไทย 39,520.00     ราคาต ่าสุด 17/5/2564 641024/00063

2 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,830.00               19,830.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ 19,830.00   บริษัท เฟร์ิมเมอร์ 19,830.00     ราคาต ่าสุด 17/5/2564 INV6405-0547
3 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                  8,530.00        8,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด      8,530.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด      8,530.00 ราคาต ่าสุด 17/5/2564 IV6405-0019

4 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์              171,309.00     171,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากัด  171,309.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากัด    171,309.00 ราคาต ่าสุด 17/5/2564 IV-121040518
5 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                  8,600.00        8,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษัท ไบโอเซน จ่ากัด      8,600.00 บรษัท ไบโอเซน จ่ากัด       8,600.00 ราคาต ่าสุด 17/5/2564 2104208

6 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                44,440.00      44,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินโนเทคลาบอราทอรี  เซอวิส    44,400.00 บริษัทอินโนเทคลาบอราทอรี  เซอวิส      44,400.00 ราคาต ่าสุด 17/5/2564 SV001/6406265

7 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                  1,230.00        1,230.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย      1,230.00 สภากาชาดไทย       1,230.00 ราคาต ่าสุด 17/5/2564 641012/00078

8 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 500,000.00             500,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทคิว ไบโอซายน์ จ่ากัด 500,000.00 บริษัทคิว ไบโอซายน์ จ่ากัด 500,000.00   ราคาต ่าสุด 5/5/2564 SI256404/00308
9 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 45,000.00               45,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจี เทรดด้ิง จ่ากัด 45,000.00   หจก.เอสจี เทรดด้ิง จ่ากัด 45,000.00     ราคาต ่าสุด 20/5/2564 057/046
10 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 23,750.00               23,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจี เทรดด้ิง จ่ากัด 23,750.00   หจก.เอสจี เทรดด้ิง จ่ากัด 23,750.00     ราคาต ่าสุด 17/5/2564 058/071
11 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 41,700.00               41,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจี เทรดด้ิง จ่ากัด 41,700.00   หจก.เอสจี เทรดด้ิง จ่ากัด 41,700.00     ราคาต ่าสุด 7/5/2564 059/012
12 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 16,500.00               16,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจันจิรา 16,500.00   ร้านจันจิรา 16,500.00     ราคาต ่าสุด 17/5/2564 22/64
13 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 37,360.00               37,360.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจันจิรา 37,360.00   ร้านจันจิรา 37,360.00     ราคาต ่าสุด 6/5/2564 20/64
14 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 14,460.00               14,460.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 14,460.00   ร้านศรีด่ารงค์ 14,460.00     ราคาต ่าสุด 14/5/2564 13/64
15 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 40,300.00               40,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 40,300.00   ร้านศรีด่ารงค์ 40,300.00     ราคาต ่าสุด 27/5/2564 .11/64
16 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 36,540.00               36,540.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 36,540.00   ร้านศรีด่ารงค์ 36,540.00     ราคาต ่าสุด 21/5/2564 15/64
17 วัสดุ วัสดุส่านักงาน 30,220.00               30,220.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจันจิรา 30,220.00   ร้านจันจิรา 30,220.00     ราคาต ่าสุด 21/5/2564 24/64
18 วัสดุ วัสดุส่านักงาน 34,918.00               34,918.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 34,918.00   ร้านศรีด่ารงค์ 34,918.00     ราคาต ่าสุด 17/5/2564 .12/64
19 วัสดุ วัสดุส่านักงาน 8,375.00                 8,375.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจันจิรา 8,375.00     ร้านจันจิรา 8,375.00      ราคาต ่าสุด 6/5/2564 21/64
20 วัสดุ วัสดุส่านักงาน 5,500.00                 5,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจันจิรา 5,500.00     ร้านจันจิรา 5,500.00      ราคาต ่าสุด 14/5/2564 23/64
21 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 70,000.00               70,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 70,000.00   หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 70,000.00     ราคาต ่าสุด 28/5/2564 64/0680
22 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 11,400.00               11,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 11,400.00   หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 11,400.00     ราคาต ่าสุด 28/5/2564 64/0679
23 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 7,500.00                 7,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส. แอนด์ ท ีซัพพลาย (1995) 7,500.00     ร้าน เอส. แอนด์ ท ีซัพพลาย (1995) 7,500.00      ราคาต ่าสุด 28/5/2564 IV6405043
24 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 50,000.00               50,000.00     เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 50,000.00   เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 50,000.00     ราคาต ่าสุด 28/5/2564 IV640132
25 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 51,360.00               51,360.00     เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 51,360.00   เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 51,360.00     ราคาต ่าสุด 28/5/2564 IV640122
26 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 50,000.00               50,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์  เมดิคอล จ่ากัด 50,000.00   บ.อัมรินทร์  เมดิคอล จ่ากัด 50,000.00     ราคาต ่าสุด 19/5/2564 6405/040
27 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 120,000.00             120,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เค.เค. ภัณฑ์  มาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด 120,000.00 บ.เค.เค. ภัณฑ์  มาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด 120,000.00   ราคาต ่าสุด 19/5/2564 IV6400878
28 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 30,816.00               30,816.00     เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 30,816.00   เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 30,816.00     ราคาต ่าสุด 13/5/2564 IV640114
29 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 25,000.00               25,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เค.เค. ภัณฑ์  มาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด 25,000.00   บ.เค.เค. ภัณฑ์  มาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด 25,000.00     ราคาต ่าสุด 11/5/2564 IV6400813
30 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 4,500.00                 4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ  เวชภัณฑ์ จ่ากัด 4,500.00     บ.ชัยศิริ  เวชภัณฑ์ จ่ากัด 4,500.00      ราคาต ่าสุด 11/5/2564 C21-2149
31 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 3,750.00                 3,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส. แอนด์ ท ีซัพพลาย (1995) 3,750.00     ร้าน เอส. แอนด์ ท ีซัพพลาย (1995) 3,750.00      ราคาต ่าสุด 11/5/2564 IV6405012
32 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 10,800.00               10,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 10,800.00   หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 10,800.00     ราคาต ่าสุด 11/5/2564 64/0568

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดือน พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรบั เลขที่ใบส่งของ
หรอืจ้าง ซ้ือหรอืจ้าง คัดเลือก

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

33 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 900.00                   900.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 900.00        หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 900.00         ราคาต ่าสุด 11/5/2564 64/0567
34 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 12,000.00               12,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พพี.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จ่ากัด 12,000.00   บ.พพี.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จ่ากัด 12,000.00     ราคาต ่าสุด 11/5/2564 641177
35 วัสดุ วัสดุทนัตกรรม 19,564.95 19,564.95     เฉพาะเจาะจง บริษิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 19,564.95 บริษิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 16,865.00 ราคาต ่าสุด 17/5/2564 5333903814
36 วัสดุ วัสดุทนัตกรรม 1,325.00 1,325.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ่ากัด 1,325.00     บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ่ากัด 1325 ราคาต ่าสุด 17/5/2564 A2101-0838
37 วัสดุ วัสดุทนัตกรรม 12,500.00 12,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ่ากัด 12,500.00   บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ่ากัด 12,500.00     ราคาต ่าสุด 17/5/2564 IV6404-0123
38 วัสดุ วัสดุทนัตกรรม 25,270 25,270.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทลั วิชั น(ประเทศไทย)จ่ากัด 25,270.00   บริษัท เดนทลั วิชั น(ประเทศไทย)จ่ากัด 25,270.00     ราคาต ่าสุด 17/5/2564 IV6404474
39 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 38,520.00               38,520.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 38,520.00   บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 38,520.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 640304095
40 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 5,425.00                 5,425.00       เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพทิอล ซัพพลาย จ่ากัด 5,425.00     บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพทิอล ซัพพลาย จ่ากัด 5,425.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 640842
41 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 16,000.00               16,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 16,000.00   บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 16,000.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 640304371
42 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 50,850.00               50,850.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชัยโปรดิวซ์ จ่ากัด 50,850.00   บ.ชัยโปรดิวซ์ จ่ากัด 50,850.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 1903210932
43 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 17,100.00               17,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ่ากัด 17,100.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ่ากัด 17,100.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 103210301345
44 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 7,704.00                 7,704.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 7,704.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 7,704.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 5333713953
45 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 9,309.00                 9,309.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 9,309.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 9,309.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 5333699301
46 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 8,164.10                 8,164.10       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 8,164.10     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 8,164.10      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 5333686040
47 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 27,927.00               27,927.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 27,927.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 27,927.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 5333691832
48 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 7,200.00                 7,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิก้า จ่ากัด 7,200.00     บ.เมดดิก้า จ่ากัด 7,200.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 19333
49 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 33,600.00               33,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก๊ตต้ิง จ่ากัด 33,600.00   บ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก๊ตต้ิง จ่ากัด 33,600.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 064001843
50 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 16,200.00               16,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 16,200.00   หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 16,200.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 537518
51 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 29,000.00               29,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ่ากัด 29,000.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ่ากัด 29,000.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 103210400714
52 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 10,400.00               10,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ่ากัด 10,400.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ่ากัด 10,400.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 103210400565
53 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 14,766.00               14,766.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 14,766.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 14,766.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 5333836146
54 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 8,988.00                 8,988.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 8,988.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 8,988.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 5333875502
55 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 50,000.00               50,000.00     เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 50,000.00   เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 50,000.00     ราคาต ่าสุด 27/05/2564 640087
56 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 1,200.00                 1,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ่ากัด 1,200.00     บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ่ากัด 1,200.00      ราคาต ่าสุด 27/05/2564 6404/007
57 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 24,000.00               24,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 24,000.00   หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 24,000.00     ราคาต ่าสุด 27/05/2564 537519
58 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 16,500.00               16,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ่ากัด 16,500.00   บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ่ากัด 16,500.00     ราคาต ่าสุด 27/05/2564 6403/068
59 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 96,000.00               96,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เค เค ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ่ากัด 96,000.00   บ.เค เค ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ่ากัด 96,000.00     ราคาต ่าสุด 27/05/2564 6400660
60 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 7,500.00                 7,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จ่ากัด 7,500.00     บ.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จ่ากัด 7,500.00      ราคาต ่าสุด 27/05/2564 21085
61 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 4,500.00                 4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จ่ากัด 4,500.00     บ.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จ่ากัด 4,500.00      ราคาต ่าสุด 27/05/2564 21084
62 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 11,200.00               11,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 11,200.00   หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 11,200.00     ราคาต ่าสุด 27/05/2564 64/0413
63 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั วไป 1,500.00                 1,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 1,500.00     หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย 1,500.00      ราคาต ่าสุด 27/05/2564 64/0753
64 วัสดุ ยา 7,800.00                 7,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ่ากัด 7,800.00     บ.สหแพทย์เภสัช จ่ากัด 7,800.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 9110284613
65 วัสดุ ยา 3,200.00                 3,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ่ากัด 3,200.00     บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ่ากัด 3,200.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 6312/11754
66 วัสดุ ยา 10,700.00               10,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 10,700.00   บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 10,700.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 64011377
67 วัสดุ ยา 4,000.00                 4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟาร์มา จ่ากัด 4,000.00     บ.ท.ีแมน ฟาร์มา จ่ากัด 4,000.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 6403003431
68 วัสดุ ยา 3,240.00                 3,240.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 3,240.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 3,240.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 2108501
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69 วัสดุ ยา 3,990.00                 3,990.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟาร์มา จ่ากัด 3,990.00     บ.ท.ีแมน ฟาร์มา จ่ากัด 3,990.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 6403003472
70 วัสดุ ยา 6,000.00                 6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัด 6,000.00     บ.พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัด 6,000.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 1031215
71 วัสดุ ยา 6,000.00                 6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ่ากัด 6,000.00     บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ่ากัด 6,000.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 01137
72 วัสดุ ยา 21,494.16               21,494.16     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 21,494.16   บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 21,494.16     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 5448187469
73 วัสดุ ยา 4,250.00                 4,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ่ากัด 4,250.00     บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ่ากัด 4,250.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 6403/12020
74 วัสดุ ยา 4,650.00                 4,650.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ่ากัด 4,650.00     บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ่ากัด 4,650.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 2106124
75 วัสดุ ยา 8,808.00                 8,808.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากัด 8,808.00     บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากัด 8,808.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 8100612474
76 วัสดุ ยา 3,900.00                 3,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟาร์มา จ่ากัด 3,900.00     บ.ท.ีแมน ฟาร์มา จ่ากัด 3,900.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 6403003251
77 วัสดุ ยา 8,000.00                 8,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ่ากัด 8,000.00     บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ่ากัด 8,000.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 121031409
78 วัสดุ ยา 4,750.00                 4,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ่ากัด 4,750.00     บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ่ากัด 4,750.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 11788
79 วัสดุ ยา 53,500.00               53,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ่ากัด 53,500.00   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ่ากัด 53,500.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 1167095042
80 วัสดุ ยา 6,750.00                 6,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ่ากัด 6,750.00     บ.โปลิฟาร์ม จ่ากัด 6,750.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 64009245
81 วัสดุ ยา 62,000.00               62,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดักส์ จ่ากัด 62,000.00   บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดักส์ จ่ากัด 62,000.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 08032283
82 วัสดุ ยา 15,900.00               15,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจ่ากัด 15,900.00   บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจ่ากัด 15,900.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 8100620575
83 วัสดุ ยา 3,259.80                 3,259.80       เฉพาะเจาะจง บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากัด 3,259.80     บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากัด 3,259.80      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 8210402148
84 วัสดุ ยา 4,250.00                 4,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 4,250.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 4,250.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 5333719174
85 วัสดุ ยา 17,000.00               17,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 17,000.00   บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 17,000.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 2109172
86 วัสดุ ยา 11,100.00               11,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ่ากัด 11,100.00   บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ่ากัด11,100.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 121031837
87 วัสดุ ยา 3,000.00                 3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 3,000.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 3,000.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 5333686997
88 วัสดุ ยา 9,600.00                 9,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ่ากัด 9,600.00     บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ่ากัด 9,600.00      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 20002597
89 วัสดุ ยา 615.00                   615.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 615.00        องค์การเภสัชกรรม 615.00         ราคาต ่าสุด 09/05/2564 3017000433
90 วัสดุ ยา 69,123.88               69,123.88     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 69,123.88   องค์การเภสัชกรรม 69,123.88     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 3010034699
91 วัสดุ ยา 12,140.00               12,140.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 12,140.00   องค์การเภสัชกรรม 12,140.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 3010034700
92 วัสดุ ยา 99,750.00               99,750.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 99,750.00   องค์การเภสัชกรรม 99,750.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 3010034852
93 วัสดุ ยา 4,433.12                 4,433.12       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,433.12     องค์การเภสัชกรรม 4,433.12      ราคาต ่าสุด 09/05/2564 3010034914
94 วัสดุ ยา 11,060.00               11,060.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,060.00   องค์การเภสัชกรรม 11,060.00     ราคาต ่าสุด 09/05/2564 3010035126
95 วัสดุ ยา 34,775.00               34,775.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอลฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 34,775.00   บ.ฮีลลอลฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 34,775.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 2103401
96 วัสดุ ยา 7,200.00                 7,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากัด 7,200.00     บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากัด 7,200.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 2021040471
97 วัสดุ ยา 4,920.00                 4,920.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด 4,920.00     บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด 4,920.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 6404/0035
98 วัสดุ ยา 4,750.00                 4,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด 4,750.00     บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด 4,750.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 6404/0007
99 วัสดุ ยา 2,000.00                 2,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด 2,000.00     บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด 2,000.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 6404/0008
100 วัสดุ ยา 1,401.70                 1,401.70       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ่ากัด 1,401.70     บ.สหแพทย์เภสัช จ่ากัด 1,401.70      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 9110289222
101 วัสดุ ยา 8,346.00                 8,346.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 8,346.00     บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 8,346.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 5448194902
102 วัสดุ ยา 18,000.00               18,000.00     เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย18,000.00   หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย18,000.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 163436
103 วัสดุ ยา 5,700.00                 5,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,700.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,700.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 6413216
104 วัสดุ ยา 2,750.00                 2,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด 2,750.00     บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด 2,750.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 210400249
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105 วัสดุ ยา 6,000.00                 6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 6,000.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 6,000.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 2110442
106 วัสดุ ยา 57,317.76               57,317.76     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ่ากัด 57,317.76   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ่ากัด 57,317.76     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 1167288699
107 วัสดุ ยา 30,174.00               30,174.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 30,174.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด 30,174.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 5333869941
108 วัสดุ ยา 36,000.00               36,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด 36,000.00   บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด 36,000.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 212114848
109 วัสดุ ยา 5,800.00                 5,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 5,800.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 5,800.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 2112082
110 วัสดุ ยา 50,000.00               50,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากัด 50,000.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากัด50,000.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 641040314
111 วัสดุ ยา 4,173.00                 4,173.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,173.00     องค์การเภสัชกรรม 4,173.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 3010035287
112 วัสดุ ยา 52,500.00               52,500.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 52,500.00   องค์การเภสัชกรรม 52,500.00     ราคาต ่าสุด 23/05/2564 3010035238
113 วัสดุ ยา 8,800.00                 8,800.00       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหว้ยเกิ้ง 8,800.00     โรงพยาบาลหว้ยเกิ้ง 8,800.00      ราคาต ่าสุด 23/05/2564 210429cm013



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 
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 

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) 
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                          ปกรณ์  จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                    (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                           ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔                                      ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         กมลรัตน์  ทองเพชร 
                                                   (นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร)                                  
                                                   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ           
                                                        ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 
 


