


ล ำดบั รำคำ วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำทีต่กลง เหตผุลที่ วันที่ เลขทีใ่บสง่ของ
กลำง ซ้ือหรือจำ้ง หรือจำ้ง ทีเ่สนอ ซ้ือหรือจำ้ง คัดเลอืก ตรวจรับ  

1 วสัดุ ยา 12,900.00     12,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 12,900.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 12,900.00      ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 621096025
2 วสัดุ ยา 16,500.00     16,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 16,500.00      บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 16,500.00      ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 6209004309
3 วสัดุ ยา 2,900.00       2,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,900.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,900.00       ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 62032807
4 วสัดุ ยา 38,000.00     38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 38,000.00      บ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 38,000.00      ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 00047760
5 วสัดุ ยา 20,544.00     20,544.00     เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั 20,544.00      บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั 20,544.00      ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 62030786
6 วสัดุ ยา 51,360.00     51,360.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 51,360.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 51,360.00      ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 621098624
7 วสัดุ ยา 4,800.00       4,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 4,800.00        บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 4,800.00       ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 9110191262
8 วสัดุ ยา 3,400.00       3,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 3,400.00        บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 3,400.00       ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 6210/10649
9 วสัดุ ยา 7,400.00       7,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั 7,400.00        บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั 7,400.00       ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 073525
10 วสัดุ ยา 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 6,000.00        บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 6,000.00       ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 6210001193
11 วสัดุ ยา 4,500.00       4,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,500.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,500.00       ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 62034013
12 วสัดุ ยา 9,720.00       9,720.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,720.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,720.00       ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 62033283
13 วสัดุ ยา 10,250.00     10,250.00     เฉพาะเจาะจง รพ.หว้ยเกิง้ 10,250.00      รพ.หว้ยเกิง้ 10,250.00      ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 191010cm013
14 วสัดุ ยา 18,094.30     18,094.30     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 18,094.30      องค์การเภสัชกรรม 18,094.30      ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 3010017500
15 วสัดุ ยา 1,700.00       1,700.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,700.00        องค์การเภสัชกรรม 1,700.00       ราคาต่ าที่สุด 18/10/2562 3010017501
16 วสัดุ ยา 73,852.00     73,852.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 73,852.00      องค์การเภสัชกรรม 73,852.00      ราคาต่ าที่สุด 28/10/2562 3010018104
17 วสัดุ ยา 19,080.00     19,080.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 19,080.00      บ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 19,080.00      ราคาต่ าที่สุด 31/10/2562 62456907
18 วสัดุ ยา 23,760.00     23,760.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 23,760.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 23,760.00      ราคาต่ าที่สุด 31/10/2562 1164523178
19 วสัดุ ยา 99,843.84     99,843.84     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84      ราคาต่ าที่สุด 31/10/2562 1164527793
20 วสัดุ ยา 7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 7,000.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 7,000.00       ราคาต่ าที่สุด 31/10/2562 642355
21 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 76,110.00     76,110.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สยามอนิดัสเตรียลโปรดักส์ 76,110.00      หจก.สยามอนิดัสเตรียลโปรดักส์ 76,110.00      ราคาต่ าสุด 02/10/2562
22 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 66,390.00     66,390.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สยามอนิดัสเตรียลโปรดักส์ 66,390.00      หจก.สยามอนิดัสเตรียลโปรดักส์ 66,390.00      ราคาต่ าสุด 02/10/2562
23 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 2,310.00       2,310.00      เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพทิอล ซัพพลาย จ ากดั 2,310.00        บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพทิอล ซัพพลาย จ ากดั 2,310.00       ราคาต่ าสุด 18/10/2562 622900
24 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากดั 6,000.00        บ.เมดิทอป จ ากดั 6,000.00       ราคาต่ าสุด 18/10/2562 1381283

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  ตลุำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่31 เดอืนตลุำคม พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำคำ วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำทีต่กลง เหตผุลที่ วันที่ เลขทีใ่บสง่ของ
กลำง ซ้ือหรือจำ้ง หรือจำ้ง ทีเ่สนอ ซ้ือหรือจำ้ง คัดเลอืก ตรวจรับ  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  ตลุำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่31 เดอืนตลุำคม พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

แบบ สขร.1 

25 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 1,070.00       1,070.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 1,070.00        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 1,070.00       ราคาต่ าสุด 18/10/2562 5330159846
26 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 8,346.00       8,346.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที ซายน์แอนด์เมดิคอล จ ากดั 8,346.00        บ.ที ซายน์แอนด์เมดิคอล จ ากดั 8,346.00       ราคาต่ าสุด 18/10/2562 0003244
27 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 14,980.00     14,980.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 14,980.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 14,980.00      ราคาต่ าสุด 18/10/2562 5330212778
28 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 2,115.02       2,115.02      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,115.02        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,115.02       ราคาต่ าสุด 18/10/2562 5330211245
29 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 37,000.00     37,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 37,000.00      บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 37,000.00      ราคาต่ าสุด 18/10/2562 103191001059
30 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 20,400.00     20,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 20,400.00      บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 20,400.00      ราคาต่ าสุด 18/10/2562 6237635
31 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 40,293.00     40,293.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 40,293.00      บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 40,293.00      ราคาต่ าสุด 18/10/2562 621004697
32 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00         230.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00          ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00          ราคาต่ าสุด 15/10/2562 630665/0052
33 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 42,500.00     42,500.00     เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 42,500.00      ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย42,500.00      ราคาต่ าสุด 15/10/2562 630673/000023
34 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 31,746.00     31,746.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 31,746.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 31,746.00      ราคาต่ าสุด 15/10/2562 62090058
35 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 74,900.00     74,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 74,900.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 74,900.00      ราคาต่ าสุด 15/10/2562 5330226996
36 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั 7,500.00        บ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั 7,500.00       ราคาต่ าสุด 15/10/2562 6210-178
37 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 23,120.00     23,120.00     เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 23,120.00      บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 23,120.00      ราคาต่ าสุด 15/10/2562 6210-0252
38 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 99,144.00     99,144.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 99,144.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 99,144.00      ราคาต่ าสุด 15/10/2562 62100061
39 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 88,729.00     88,729.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 88,729.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 88,729.00      ราคาต่ าสุด 15/10/2562 62100063
40 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 83,472.00     83,472.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 83,472.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 83,472.00      ราคาต่ าสุด 15/10/2562 62100065
41 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 34,850.00     34,850.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 34,850.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 34,850.00      ราคาต่ าสุด 15/10/2562 62100069
42 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 96,212.00     96,212.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 96,212.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 96,212.00      ราคาต่ าสุด 15/10/2562 62100067
43 วสัดุ วสัดุส านักงาน 4,290.00         4,290.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติการพิมพ์ 4,290.00           ร้านกิตติการพิมพ์ 4,290.00          ราคาต่ าสุด 02/10/2562  

44 วสัดุ วสัดุส านักงาน 73,930.00       73,930.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 73,930.00         ร้านศรีเจริญ 73,930.00        ราคาต่ าสุด 03/10/2562  

45 วสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 41,000.00       41,000.00       เฉพาะเจาะจงหจก.บุญศิริ ปิโตรเลียม 41,000.00         หจก.บุญศิริ ปิโตรเลียม 41,000.00        ราคาต่ าสุด 02/10/2562  

46 วสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00         3,200.00         เฉพาะเจาะจงน.ส.ก่ิงแกว้  แซ่โคว้ 3,200.00           น.ส.ก่ิงแกว้  แซ่โคว้ 3,200.00          ราคาต่ าสุด 02/10/2562  

47 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,105.00         1,105.00         เฉพาะเจาะจงหจก.เอ.พี.อิเลคทริคหนองววัซอ 1,105.00           หจก.เอ.พี.อิเลคทริคหนองววัซอ 1,105.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562  

48 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,600.00         2,600.00         เฉพาะเจาะจงหจก.เอ.พี.อิเลคทริคหนองววัซอ 2,600.00           หจก.เอ.พี.อิเลคทริคหนองววัซอ 2,600.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562  



ล ำดบั รำคำ วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำทีต่กลง เหตผุลที่ วันที่ เลขทีใ่บสง่ของ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  ตลุำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี
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แบบ สขร.1 

49 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 17,665.00       17,665.00       เฉพาะเจาะจงหจก.เอ.พี.อิเลคทริคหนองววัซอ 17,665.00         หจก.เอ.พี.อิเลคทริคหนองววัซอ 17,665.00        ราคาต่ าสุด 01/10/2562  

50 วสัดุ  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,450.00         3,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ พี อิงคเ์จท็ แอนดีไซน์ 3,450.00           ร้าน เอ พี อิงคเ์จท็ แอนดีไซน์ 3,450.00          ราคาต่ าสุด 08/10/2562  

51 วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 115,200.00 115,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 115,200.00 ร้านศรีเจริญ 115,200.00 ราคาต่ าสุด 03/10/2562  

52 วสัดุ วสัดุบริโภค 19,232.00       19,232.00       เฉพาะเจาะจงนายสมบติั  ผาเนาว์ 19,232.00         นายสมบติั  ผาเนาว์ 19,232.00        ราคาต่ าสุด 01/10/2562

53 วสัดุ วสัดุบริโภค 19,179.00       19,179.00       เฉพาะเจาะจงนายสมบติั  ผาเนาว์ 19,179.00         นายสมบติั  ผาเนาว์ 19,179.00        ราคาต่ าสุด 01/10/2562

54 วสัดุ วสัดุบริโภค 3,293.00         3,293.00         เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 3,293.00           นางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 3,293.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

55 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,755.00         4,755.00         เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,755.00           นางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,755.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

56 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,565.00         4,565.00         เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,565.00           นางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,565.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

57 วสัดุ วสัดุบริโภค 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 500.00              นางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 500.00              ราคาต่ าสุด 01/10/2562

58 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,335.00         4,335.00         เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,335.00           นางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,335.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

59 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,355.00         4,355.00         เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,355.00           นางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,355.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

60 วสัดุ วสัดุบริโภค 2,200.00         2,200.00         เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 2,200.00           นางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 2,200.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

61 วสัดุ วสัดุบริโภค 3,332.00         3,332.00         เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 3,332.00           นางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 3,332.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

62 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,330.00         4,330.00         เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,330.00           นางนงเยาว ์ เท่ียงจิตร์ 4,330.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

63 วสัดุ วสัดุบริโภค 3,710.00         3,710.00         เฉพาะเจาะจงนางสุธาศินี  สลบัศรี 3,710.00           นางสุธาศินี  สลบัศรี 3,710.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

64 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,907.50         4,907.50         เฉพาะเจาะจงนางสุธาศินี  สลบัศรี 4,907.50           นางสุธาศินี  สลบัศรี 4,907.50          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

65 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,430.00         4,430.00         เฉพาะเจาะจงนางสุธาศินี  สลบัศรี 4,430.00           นางสุธาศินี  สลบัศรี 4,430.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

66 วสัดุ วสัดุกอ่สร้าง 2,805.00         2,805.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัด์ิพานิช 2,805.00           ร้านสวสัด์ิพานิช 2,805.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

67 วสัดุ วสัดุกอ่สร้าง 2,345.00         2,345.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัด์ิพานิช 2,345.00           ร้านสวสัด์ิพานิช 2,345.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

68 วสัดุ วสัดุกอ่สร้าง 1,335.00         1,335.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัด์ิพานิช 1,335.00           ร้านสวสัด์ิพานิช 1,335.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

69 วสัดุ วสัดุกอ่สร้าง 1,230.00         1,230.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัด์ิพานิช 1,230.00           ร้านสวสัด์ิพานิช 1,230.00          ราคาต่ าสุด 01/10/2562

70 วสัดุ วสัดุอืน่ 36,700.00       36,700.00       เฉพาะเจาะจงนายยศ  ศรีบูรพา 36,700.00         นายยศ  ศรีบูรพา 36,700.00        ราคาต่ าสุด 01/10/2562



ล ำดบั รำคำ วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำทีต่กลง เหตผุลที่ วันที่ เลขทีใ่บสง่ของ
กลำง ซ้ือหรือจำ้ง หรือจำ้ง ทีเ่สนอ ซ้ือหรือจำ้ง คัดเลอืก ตรวจรับ  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  ตลุำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่31 เดอืนตลุำคม พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

แบบ สขร.1 

71 วสัดุ วสัดุอืน่ 19,855.00       19,855.00       เฉพาะเจาะจงบ.บางกอกเมดิคอล ซอฟแวร์ 19,855.00         บ.บางกอกเมดิคอล ซอฟแวร์ 19,855.00        ราคาต่ าสุด 02/10/2562

72 วสัดุ วสัดุอืน่ 43,190.00       43,190.00       เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชาเซอร์วิส 43,190.00         อู่ปรีชาเซอร์วิส 43,190.00        ราคาต่ าสุด 02/10/2562

73 วสัดุ วสัดุอืน่ 29,371.50       29,371.50       เฉพาะเจาะจงหจก.ดี ดี ธนา 29,371.50         หจก.ดี ดี ธนา 29,371.50        ราคาต่ าสุด 02/10/2562

74 วสัดุ วสัดุอืน่ 10,539.50       10,539.50       เฉพาะเจาะจงหจก.ดี ดี ธนา 10,539.50         หจก.ดี ดี ธนา 10,539.50        ราคาต่ าสุด 02/10/2562

75 วสัดุ วสัดุอืน่ 7,008.50         7,008.50         เฉพาะเจาะจงหจก.ดี ดี ธนา 7,008.50           หจก.ดี ดี ธนา 7,008.50          ราคาต่ าสุด 02/10/2562

76 วสัดุ ครุภณัฑ์ 23,000.00       23,000.00       เฉพาะเจาะจงบ.โกทูวิน โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 23,000.00         บ.โกทูวิน โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 23,000.00        ราคาต่ าสุด 01/10/2562

77 จา้ง กอ่สร้าง 130,000.00     130,000.00     เฉพาะเจาะจงนายรัตนะ  เผ่ือนค าไฮ 130,000.00       นายรัตนะ  เผ่ือนค าไฮ 130,000.00      ราคาต่ าสุด 01/10/2562

78 จา้ง ตรวจ LAB 38,900.00       38,900.00       เฉพาะเจาะจงบ.อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั 38,900.00         บ.อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั38,900.00        ราคาต่ าสุด 15/10/2562



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
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 

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.1) 
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                          ปกรณ์  จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                    (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                         วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                                 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                          คมสันต์  จันทะโพธิ์ 
                                                       (นายคมสันต์  จันทะโพธิ์)                                  
                                                ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                       วันที ่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 


