


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วัสดุ ยา 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากัด9,000.00        บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากัด9,000.00         ราคาต่ าสุด 10/01/2563 8370286823
2 วัสดุ ยา 16,680.00     16,680.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากัด16,680.00       บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากัด16,680.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 8370286824
3 วัสดุ ยา 8,500.00      8,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 8,500.00        บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 8,500.00         ราคาต่ าสุด 10/01/2563 62042583
4 วัสดุ ยา 3,691.50      3,691.50       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,691.50        บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,691.50         ราคาต่ าสุด 10/01/2563 9110205652
5 วัสดุ ยา 41,580.00     41,580.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 41,580.00       บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 41,580.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 94007058
6 วัสดุ ยา 55,740.00     55,740.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 55,740.00       บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 55,740.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 1164836388
7 วัสดุ ยา 23,760.00     23,760.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 23,760.00       บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 23,760.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 1164836307
8 วัสดุ ยา 3,200.00      3,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ ราลดร๊ักเฮ้าส์ จ ากัด 3,200.00        บ.เยนเนอร์ ราลดร๊ักเฮ้าส์ จ ากัด 3,200.00         ราคาต่ าสุด 10/01/2563 08122476
9 วัสดุ ยา 24,000.00     24,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 24,000.00       บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 24,000.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 62122600
10 วัสดุ ยา 14,766.00     14,766.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไวทอล เมด จ ากัด 14,766.00       บ.ไวทอล เมด จ ากัด 14,766.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 7400201924
11 วัสดุ ยา 21,507.00     21,507.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด 21,507.00       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด 21,507.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 5447899224
12 วัสดุ ยา 6,259.50      6,259.50       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด 6,259.50        บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด 6,259.50         ราคาต่ าสุด 10/01/2563 5447900342
13 วัสดุ ยา 29,760.00     29,760.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 29,760.00       บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 29,760.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 1164843283
14 วัสดุ ยา 75,000.00     75,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 75,000.00       บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 75,000.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 621128779
15 วัสดุ ยา 28,400.00     28,400.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,400.00       องค์การเภสัชกรรม 28,400.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563
16 วัสดุ ยา 65,004.72     65,004.72     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 65,004.72       องค์การเภสัชกรรม 65,004.72       ราคาต่ าสุด 10/01/2563
17 วัสดุ ยา 6,200.00      6,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 6,200.00        บ.มาซา แลบ จ ากัด 6,200.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 62123257
18 วัสดุ ยา 1,350.00      1,350.00       เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 1,350.00        บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 1,350.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 19-75616
19 วัสดุ ยา 2,346.00      2,346.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,346.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,346.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 62042525
20 วัสดุ ยา 6,200.00      6,200.00       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 6,200.00        โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 6,200.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563
21 วัสดุ ยา 3,300.00      3,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 3,300.00        บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 3,300.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 00580
22 วัสดุ ยา 81,000.00     81,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 81,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 81,000.00       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 202101024
23 วัสดุ ยา 4,770.00      4,770.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 4,770.00        บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 4,770.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 63024210
24 วัสดุ ยา 26,300.60     26,300.60     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 26,300.60       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 26,300.60       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 5330897305
25 วัสดุ ยา 14,750.00     14,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 14,750.00       บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 14,750.00       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 1164931888

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน มกราคม 2563
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน มกราคม 2563
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

26 วัสดุ ยา 4,413.75      4,413.75       เฉพาะเจาะจง บ.อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากัด4,413.75        บ.อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากัด4,413.75         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 2020000208
27 วัสดุ ยา 2,800.00      2,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 2,800.00        บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 2,800.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 630103137
28 วัสดุ ยา 10,486.00     10,486.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 10,486.00       บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 10,486.00       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 1164943206
29 วัสดุ ยา 86,402.50     86,402.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 86,402.50       บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 86,402.50       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 1164947096
30 วัสดุ ยา 3,259.80      3,259.80       เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 3,259.80        บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 3,259.80         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 63031341
31 วัสดุ ยา 21,494.16     21,494.16     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด 21,494.16       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด 21,494.16       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 5447917363
32 วัสดุ ยา 24,000.00     24,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 24,000.00       บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 24,000.00       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 310107401711
33 วัสดุ ยา 4,815.00      4,815.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอ ที ซี ซัพพลาย จ ากัด 4,815.00        บ.โอ ที ซี ซัพพลาย จ ากัด 4,815.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 200115
34 วัสดุ ยา 38,000.00     38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 38,000.00       บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 38,000.00       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 63035989
35 วัสดุ ยา 7,008.50      7,008.50       เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 7,008.50        บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 7,008.50         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 1200105900
36 วัสดุ ยา 11,460.00     11,460.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)จ ากัด11,460.00       บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)จ ากัด11,460.00       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 6301571
37 วัสดุ ยา 2,000.00      2,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 2,000.00        บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 2,000.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 6301/0360
38 วัสดุ ยา 88,460.00     88,460.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 88,460.00       องค์การเภสัชกรรม 88,460.00       ราคาต่ าสุด 22/01/2563
39 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 15,065.60     15,065.60     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 15,065.60       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 15,065.60       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 5330715816
40 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 18,800.00     18,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 18,800.00       บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 18,800.00       ราคาต่ าสุด 01/01/2563 1200725
41 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 40,446.00     40,446.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 40,446.00       บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 40,446.00       ราคาต่ าสุด 01/01/2563 621204855
42 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 14,400.00     14,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากัด 14,400.00       บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากัด 14,400.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 94011473
43 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 20,501.20     20,501.20     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 20,501.20       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 20,501.20       ราคาต่ าสุด 01/01/2563 5330779768
44 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 9,441.00      9,441.00       เฉพาะเจาะจง บ.บุนย์วานิช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 9,441.00        บ.บุนย์วานิช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 9,441.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563 620435
45 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 20,400.00     20,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด 20,400.00       บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด 20,400.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563 63-01/074
46 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 3,200.00      3,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 3,200.00        หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 3,200.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563 627778
47 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 25,500.00     25,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 25,500.00       บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 25,500.00       ราคาต่ าสุด 01/01/2563 103200100143
48 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 16,692.00     16,692.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที ซายน์แอนด์เมดิคอล จ ากัด 16,692.00       บ.ที ซายน์แอนด์เมดิคอล จ ากัด 16,692.00       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 0003312
49 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 35,000.00     35,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 35,000.00       บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 35,000.00       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 103200100794
50 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 24,267.60     24,267.60     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 24,267.60       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 24,267.60       ราคาต่ าสุด 22/01/2563 5330934892



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน มกราคม 2563
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

51 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 4,550.00      4,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวัน เมดิคอล 4,550.00        หจก.เดอะวัน เมดิคอล 4,550.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563 63/0031
52 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์45,000.00     45,000.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย45,000.00       ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 45,000.00       ราคาต่ าสุด 14/01/2563 630727/00030
53 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์28,009.00     28,009.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 28,009.00       บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 28,009.00       ราคาต่ าสุด 14/01/2563 001/631010087
54 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์83,288.00     83,288.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 83,288.00       บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 83,288.00       ราคาต่ าสุด 14/01/2563 001/621120777
55 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย4์,830.00      4,830.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 4,830.00        ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 4,830.00         ราคาต่ าสุด 14/01/2563 630714/00080
56 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย6์,345.00      6,345.00       เฉพาะเจาะจง บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 6,345.00        บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 6,345.00         ราคาต่ าสุด 14/01/2563 630034
57 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์15,944.00     15,944.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอ๊กนอสติก จ ากัด 15,944.00       บ.ไทยไดแอ๊กนอสติก จ ากัด 15,944.00       ราคาต่ าสุด 14/01/2563 6212297
58 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย8์,050.00      8,050.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 8,050.00        บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 8,050.00         ราคาต่ าสุด 14/01/2563 6212-1078
59 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์89,862.00     89,862.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 89,862.00       บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 89,862.00       ราคาต่ าสุด 14/01/2563 62120798
60 วัสดุ วัสดุส านักงาน 38,000.00     38,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปั้น แต่งปร้ินท์ 38,000.00       ร้านปั้น แต่งปร้ินท์ 38,000.00       ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
61 วัสดุ วัสดุส านักงาน 25,400.00     25,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเจริญ 25,400.00       ร้านธีระเจริญ 25,400.00       ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
62 วัสดุ วัสดุส านักงาน 18,900.00     18,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเจริญ 18,900.00       ร้านธีระเจริญ 18,900.00       ราคาต่ าสุด 14/01/2563  
63 วัสดุ วัสดุส านักงาน 6,840.00      6,840.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเจริญ 6,840.00        ร้านธีระเจริญ 6,840.00         ราคาต่ าสุด 14/01/2563  
64 วัสดุ วัสดุส านักงาน 2,090.00      2,090.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเจริญ 2,090.00        ร้านธีระเจริญ 2,090.00         ราคาต่ าสุด 14/01/2563  
65 วัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00      3,200.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.กิ่งแก้ว แซ่โค้ว 3,200.00        น.ส.กิ่งแก้ว แซ่โค้ว 3,200.00         ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
66 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,425.00      9,425.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) 9,425.00        บ.ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) 9,425.00         ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
67 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,543.00      3,543.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอพี อิเลคทริค หนองวัวซอ 3,543.00        หจก.เอพี อิเลคทริค หนองวัวซอ 3,543.00         ราคาต่ าสุด 03/01/2563  
68 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,724.00     17,724.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) 17,724.00       บ.ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) 17,724.00       ราคาต่ าสุด 16/01/2563  
69 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 59,870.00     59,870.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดี เทคโลโลยี แอนด์ ซัพพลาย 59,870.00       หจก.ยูดี เทคโลโลยี แอนด์ ซัพพลาย 59,870.00       ราคาต่ าสุด 08/01/2563  
70 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 58,940.00     58,940.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดี เทคโลโลยี แอนด์ ซัพพลาย 58,940.00       หจก.ยูดี เทคโลโลยี แอนด์ ซัพพลาย 58,940.00       ราคาต่ าสุด 10/01/2563  
71 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 57,230.00     57,230.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดี เทคโลโลยี แอนด์ ซัพพลาย 57,230.00       หจก.ยูดี เทคโลโลยี แอนด์ ซัพพลาย 57,230.00       ราคาต่ าสุด 14/01/2563  
72 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 168,080.00 168,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 168,080.00 ร้านศรีเจริญ 168,080.00 ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
73 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 71,400.00 71,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจี เทรดด้ิง 71,400.00 หจก.เอสจี เทรดด้ิง 71,400.00 ราคาต่ าสุด 03/01/2563  
74 วัสดุ วัสดุบริโภค 3,300.00      3,300.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 3,300.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 3,300.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
75 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,810.00      4,810.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,810.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,810.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
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76 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางตุ่น  เผ่าหอม 4,000.00        นางตุ่น  เผ่าหอม 4,000.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
77 วัสดุ วัสดุบริโภค 7,965.00      7,965.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ผาเนาว์ 7,965.00        นายสมบัติ  ผาเนาว์ 7,965.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
78 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,985.00      4,985.00       เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี  สลับศรี 4,985.00        นางสุธาศินี  สลับศรี 4,985.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
79 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,510.00      4,510.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,510.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,510.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
80 วัสดุ วัสดุบริโภค 3,515.00      3,515.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 3,515.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 3,515.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
81 วัสดุ วัสดุบริโภค 2,461.00      2,461.00       เฉพาะเจาะจง นางแหล้   ทองล้วน 2,461.00        นางแหล้   ทองล้วน 2,461.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
82 วัสดุ วัสดุบริโภค 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 500.00           นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 500.00           ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
83 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,806.00      4,806.00       เฉพาะเจาะจง นางแหล้   ทองล้วน 4,806.00        นางแหล้   ทองล้วน 4,806.00         ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
84 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,625.00      4,625.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,625.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,625.00         ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
85 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,270.00      4,270.00       เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี  สลับศรี 4,270.00        นางสุธาศินี  สลับศรี 4,270.00         ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
86 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางตุ่น  เผ่าหอม 4,000.00        นางตุ่น  เผ่าหอม 4,000.00         ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
87 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,895.00      4,895.00       เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี  สลับศรี 4,895.00        นางสุธาศินี  สลับศรี 4,895.00         ราคาต่ าสุด 10/01/2563  
88 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,740.00      4,740.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,740.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,740.00         ราคาต่ าสุด 10/01/2563  
89 วัสดุ วัสดุบริโภค 3,300.00      3,300.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 3,300.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 3,300.00         ราคาต่ าสุด 13/01/2563  
90 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางตุ่น  เผ่าหอม 4,000.00        นางตุ่น  เผ่าหอม 4,000.00         ราคาต่ าสุด 13/01/2563  
91 วัสดุ วัสดุบริโภค 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 500.00           นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 500.00           ราคาต่ าสุด 14/01/2563  
92 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,650.00      4,650.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,650.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,650.00         ราคาต่ าสุด 16/01/2563  
93 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,042.50      4,042.50       เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี  สลับศรี 4,042.50        นางสุธาศินี  สลับศรี 4,042.50         ราคาต่ าสุด 17/01/2563  
94 วัสดุ วัสดุบริโภค 3,695.00      3,695.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 3,695.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 3,695.00         ราคาต่ าสุด 22/01/2563  
95 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,240.00      4,240.00       เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี  สลับศรี 4,240.00        นางสุธาศินี  สลับศรี 4,240.00         ราคาต่ าสุด 23/01/2563  
96 วัสดุ วัสดุบริโภค 2,000.00      2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางตุ่น  เผ่าหอม 2,000.00        นางตุ่น  เผ่าหอม 2,000.00         ราคาต่ าสุด 24/01/2563  
97 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,290.00      4,290.00       เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,290.00        นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,290.00         ราคาต่ าสุด 27/01/2563  
98 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,995.00      4,995.00       เฉพาะเจาะจง นายโชคสมาน  สีลาวงษ์ 4,995.00        นายโชคสมาน  สีลาวงษ์ 4,995.00         ราคาต่ าสุด 30/01/2563  
99 วัสดุ วัสดุก่อสร้าง 4,120.00      4,120.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสด์ิพานิช 4,120.00        ร้านสวัสด์ิพานิช 4,120.00         ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
100 วัสดุ วัสดุก่อสร้าง 2,970.00      2,970.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสด์ิพานิช 2,970.00        ร้านสวัสด์ิพานิช 2,970.00         ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
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101 วัสดุ วัสดุก่อสร้าง 2,222.00      2,222.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสด์ิพานิช 2,222.00        ร้านสวัสด์ิพานิช 2,222.00         ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
102 วัสดุ วัสดุอื่น 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเหล็ก ค าหาญผล 7,000.00        นายเหล็ก ค าหาญผล 7,000.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
103 วัสดุ วัสดุอื่น 6,000.00      6,000.00       เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  ค าสวนจิก 6,000.00        นางวันเพ็ญ  ค าสวนจิก 6,000.00         ราคาต่ าสุด 01/01/2563  
104 วัสดุ วัสดุอื่น 36,600.00     36,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 36,600.00       บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 36,600.00       ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
105 วัสดุ วัสดุอื่น 13,987.28     13,987.28     เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 13,987.28       บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 13,987.28       ราคาต่ าสุด 02/01/2563  
106 วัสดุ วัสดุอื่น 7,500.00      7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายเหล็ก ค าหาญผล 7,500.00        นายเหล็ก ค าหาญผล 7,500.00         ราคาต่ าสุด 13/01/2563  
107 วัสดุ ครุภัณฑ์ 72,330.00     72,330.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย 72,330.00       หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย 72,330.00       ราคาต่ าสุด 08/01/2563  
108 วัสดุ ครุภัณฑ์ 19,600.00     19,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย 19,600.00       หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย 19,600.00       ราคาต่ าสุด 08/01/2563  



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
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 

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.1) 
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                          ปกรณ์  จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                    (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                         วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                                 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                           คมสันต์  จันทะโพธิ์ 
                                                        (นายคมสันต์  จันทะโพธิ์)                                  
                                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์           
                                                       วันที ่๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 


