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เรื่อง 
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดใน
กรอบแนวทาง 

 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ   

  ความเป็นมา 
 อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค                         
(ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
 

  ข้อพิจารณา 
   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการด้าน  ITA  ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
การประเมิน โรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงขอเผยแพร่ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 และขออนุญาตน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://nwshospital.com/2018 โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA) เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด
ในกรอบแนวทาง ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังแบบ
เอกสาร/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   ทราบ 
   อนุญาตเผยแพร่            
   ไม่อนุญาต (เหตุผล)   .................................................................. 

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

ตรวจผ่านแล้ว 

หัวหน้ากลุ่ม........…………………. 

เจ้าของเรื่อง............................. 

พิมพ/์ทาน….…………………….... 

ตรวจ..........……………………….... 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 
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วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ

หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                    97,880.00         97,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั       97,880.00 บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั        97,880.00 ราคาต  าสุด 11/10/2564 INV-21-1870

2 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                    64,040.00         64,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอนิโนเทคลาบอราทอรี เซอร์วิสจ ากดั       64,040.00 บริษัทอนิโนเทคลาบอราทอรี เซอร์วิสจ ากดั        64,040.00 ราคาต  าสุด 11/10/2564 SV001/6409106

3 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                    13,250.00         13,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทที แอล ซี แล็บเซ็นเตอร์ จ ากดั       13,250.00 บริษัทที แอล ซี แล็บเซ็นเตอร์ จ ากดั        13,250.00 ราคาต  าสุด 11/10/2564 IV-21103428

4 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                    63,440.00         63,440.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย       63,440.00 สภากาชาดไทย        63,440.00 ราคาต  าสุด 11/10/2564 651119/00027

5 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,231.00                   28,231.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 28,231.00      บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 28,231.00       ราคาต  าสุด 11/10/2564 IV-121080323

6 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 230.00                       230.00            เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 230.00          สภากาชาดไทย 230.00           ราคาต  าสุด 11/10/2564 651105/00088

7 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,210.00                   18,210.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเอม็พีเมดกรุ๊ปจ ากดั 18,210.00      บริษัทเอม็พีเมดกรุ๊ปจ ากดั 18,210.00       ราคาต  าสุด 11/10/2564 MG6409-0537

8 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,150.00                   15,150.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ 15,150.00      บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ 15,150.00       ราคาต  าสุด 11/10/2564 IV6410-0015

9 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,944.00                   10,944.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 10,944.00      บริษัทไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 10,944.00       ราคาต  าสุด 11/10/2564 6409264

10 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,400.00                   21,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 21,400.00      บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 21,400.00       ราคาต  าสุด 11/10/2564 5335013269

11 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,940.00                   48,940.00        เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 48,940.00      บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 48,940.00       ราคาต  าสุด 11/10/2564 INV-21-1775

12 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,830.00                   19,830.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเฟิร์มเมอร์ 19,830.00      บริษัทเฟิร์มเมอร์ 19,830.00       ราคาต  าสุด 11/10/2564 INV6408-1337

13 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 161,967.00                 161,967.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 161,967.00    บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 161,967.00      ราคาต  าสุด 11/10/2564 IV-221090291

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ

หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 4,800.00                 4,800.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 4,800.00     โรงงานเภสัชกรรมทหาร 4,800.00       ราคาต ่าสุด 08/10/2564 27/64-2678

2 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 1,920.00                 1,920.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดักส์ จ่ากดั 1,920.00     บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดักส์ จ่ากดั 1,920.00       ราคาต ่าสุด 08/10/2564 08093082

3 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 5,160.00                 5,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากดั 5,160.00     บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากดั 5,160.00       ราคาต ่าสุด 08/10/2564 641112582

4 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 4,800.00                 4,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ่ากดั 4,800.00     บ.ธงทองโอสถ จ่ากดั 4,800.00       ราคาต ่าสุด 08/10/2564 6409/0338

5 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 21,200.00               21,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี 21,200.00    หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี 21,200.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 707132

6 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 4,020.00                 4,020.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากดั 4,020.00     บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากดั 4,020.00       ราคาต ่าสุด 29/10/2564 2021101188

7 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 4,170.00                 4,170.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากดั 4,170.00     บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากดั 4,170.00       ราคาต ่าสุด 29/10/2564 2021101183

8 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 3,800.00                 3,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ่ากดั 3,800.00     บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ่ากดั 3,800.00       ราคาต ่าสุด 29/10/2564 6401/11383

9 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 10,700.00               10,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี (อ่านวยเภสัช) จ่ากดั 10,700.00    บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี (อ่านวยเภสัช) จ่ากดั 10,700.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 83070431797

10 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 28,200.00               28,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ่ากดั 28,200.00    บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ่ากดั 28,200.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 2121683

11 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 43,950.00               43,950.00      เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ่ากดั 43,950.00    บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ่ากดั 43,950.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 8100949698

12 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 90,000.00               90,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากดั 90,000.00    บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากดั 90,000.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 641120407

13 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 10,272.00               10,272.00      เฉพาะเจาะจง บ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากดั 10,272.00    บ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากดั 10,272.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 8100948754

14 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 27,800.00               27,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากดั 27,800.00    บ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากดั 27,800.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 8100952951

15 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 33,360.00               33,360.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 33,360.00    หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 33,360.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 6440702

16 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 3,259.80                 3,259.80       เฉพาะเจาะจง บ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากดั 3,259.80     บ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากดั 3,259.80       ราคาต ่าสุด 29/10/2564 8100952955

17 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 26,700.00               26,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.2เอม็(เมด-เมเกอร์) จ่ากดั 26,700.00    บ.2เอม็(เมด-เมเกอร์) จ่ากดั 26,700.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 00005161

18 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 23,100.00               23,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ่ากดั 23,100.00    บ.ซิลลิคฟาร์มา จ่ากดั 23,100.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 1168349247

19 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 68,400.00               68,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากดั 68,400.00    บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากดั 68,400.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 641121369

20 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 75,000.00               75,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากดั 75,000.00    บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ่ากดั 75,000.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 641122881

21 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 19,200.00               19,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จ่ากดั 19,200.00    บ.ซีฟาม จ่ากดั 19,200.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 4865/64

22 วัสดุ เวชภณัฑ์ยา 10,800.00               10,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ่ากดั 10,800.00    บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ่ากดั 10,800.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 311017402167

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน ตลุาคม 2564

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2564

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงนิที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรบั เลขที่ใบส่งของ

หรอืจ้าง ซ้ือหรอืจ้าง คัดเลือก

1 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 60,000.00       60,000.00     เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 60,000.00   เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 60,000.00     ราคาต ่าสุด 5/10/2564 6400416

2 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 14,637.60       14,637.60     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด 14,637.60   บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด 14,637.60     ราคาต ่าสุด 5/10/2564 1168278776

3 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 17,750.00       17,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จา่กัด 17,750.00   บ.ไทยก๊อส จา่กัด 17,750.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 6438950

4 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 17,200.00       17,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จา่กัด 17,200.00   บ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จา่กัด 17,200.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 064005001

5 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 15,230.00       15,230.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กัด 15,230.00   บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กัด 15,230.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 641003702

6 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 38,000.00       38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จา่กัด 38,000.00   บ.ชูมิตร 1967 จา่กัด 38,000.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 6410-0370

7 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 14,000.00       14,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ีจา่กัด 14,000.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ีจา่กัด 14,000.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 103211000190

8 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 98,700.00       98,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 98,700.00   หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 98,700.00     ราคาต ่าสุด 29/10/2564 063/072

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคาทีต่กลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขทีใ่บส่งของ

หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์     49,920.00      49,920.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย      49,920.00 สภากาชาดไทย      49,920.00 ราคาต ่าสุด 12/11/2564 651138/00072

2 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์     55,830.00      55,830.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทคลาบอราทอร่ีเซอร์วิสจ ากดั      55,830.00 บ.อินโนเทคลาบอราทอร่ีเซอร์วิสจ ากดั      55,830.00 ราคาต ่าสุด 12/11/2564 SV001/64101149

3 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์     19,830.00      19,830.00 เฉพาะเจาะจง บ. เฟิร์มเมอร์ จ  ากดั      19,830.00 บ. เฟิร์มเมอร์ จ  ากดั      19,830.00 ราคาต ่าสุด 12/11/2564 INV 6410-1357

4 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์       7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็ซ์แลบ็ จ  ากดั        7,500.00 บ. เอก็ซ์แลบ็ จ  ากดั        7,500.00 ราคาต ่าสุด 12/11/2564 EX-IV6410-248

5 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย5์,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง บ. โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซายส์ จ  ากดั 5,000.00      บ. โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซายส์ จ  ากดั 5,000.00      ราคาต ่าสุด 12/11/2564 PM6410-297

6 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์36,149.00    36,149.00    เฉพาะเจาะจง บ. ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 36,149.00    บ. ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 36,149.00    ราคาต ่าสุด 12/11/2564 IV- 121090559

7 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์97,880.00    97,880.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 97,880.00    บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 97,880.00    ราคาต ่าสุด 12/11/2564 INV-21-2049

8 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย6์,344.00      6,344.00      เฉพาะเจาะจง บ. คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ  ากดั 6,344.00      บ. คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ  ากดั 6,344.00      ราคาต ่าสุด 12/11/2564 IV 641050

9 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์12,500.00    12,500.00    เฉพาะเจาะจง บ. ชยัวาครุฑ จ ากดั 12,500.00    บ. ชยัวาครุฑ จ ากดั 12,500.00    ราคาต ่าสุด 12/11/2564 VRT1064/009

10 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์15,944.00    15,944.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 15,944.00    บ.ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 15,944.00    ราคาต ่าสุด 12/11/2564 6410265

11 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์13,110.00    13,110.00    เฉพาะเจาะจง บ. แลบ็มาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ  ากดั 13,110.00    บ. แลบ็มาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ  ากดั 13,110.00    ราคาต ่าสุด 12/11/2564 IV6411-0015

12 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์37,500.00    37,500.00    เฉพาะเจาะจง บ. เอก็ซ์แลบ็ จ  ากดั 37,500.00    บ. เอก็ซ์แลบ็ จ  ากดั 37,500.00    ราคาต ่าสุด 12/11/2564 EX-IV6410-153

13 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์123,531.00  123,531.00  เฉพาะเจาะจง บ. ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 123,531.00  บ. ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 123,531.00  ราคาต ่าสุด 12/11/2564 IV-121100629

14 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00         230.00      เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 230.00         สภากาชาดไทย 230.00         ราคาต ่าสุด 12/11/2564 651125/00032

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 40,500.00     40,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 40,500.00    บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 40,500.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 6410008691

2 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 20,000.00     20,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จ ากดั 20,000.00    บ.ซีฟาม จ ากดั 20,000.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 5041/64

3 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 12,500.00     12,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 12,500.00    บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 12,500.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 21110429

4 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 23,300.00     23,300.00   เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 23,300.00    บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 23,300.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 641128960

5 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 6,000.00       6,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 6,000.00      บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 6,000.00         ราคาต  าสุด 17/11/2564 2137606

6 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 51,360.00     51,360.00   เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 51,360.00    บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 51,360.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 641129694

7 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 6,075.00       6,075.00     เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 6,075.00      บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 6,075.00         ราคาต  าสุด 17/11/2564 35016

8 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 3,200.00       3,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั 3,200.00      บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั 3,200.00         ราคาต  าสุด 17/11/2564 08111720

9 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 3,670.00       3,670.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 3,670.00      หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 3,670.00         ราคาต  าสุด 17/11/2564 6444526

10 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 8,080.00       8,080.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยนูิเวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตรี จ ากดั 8,080.00      บ.ยนูิเวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตรี จ ากดั 8,080.00         ราคาต  าสุด 17/11/2564 6411134

11 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 5,880.00       5,880.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 5,880.00      บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 5,880.00         ราคาต  าสุด 17/11/2564 64038480

12 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 110,937.60    110,937.60  เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 110,937.60  บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 110,937.60      ราคาต  าสุด 17/11/2564 1168502952

13 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 7,800.00       7,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั 7,800.00      บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั 7,800.00         ราคาต  าสุด 26/11/2564 641100270

14 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 11,060.00     11,060.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 11,060.00    โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 11,060.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 211118cm013

15 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 21,507.00     21,507.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอโรแคร์ จ ากดั 21,507.00    บ.แอโรแคร์ จ ากดั 21,507.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 0029315

16 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 60,000.00     60,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 60,000.00    บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 60,000.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 21111824

17 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 11,220.00     11,220.00   เฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 11,220.00    บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 11,220.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 21000011724

18 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 15,964.40     15,964.40   เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 15,964.40    บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 15,964.40       ราคาต  าสุด 26/11/2564 5448334713

19 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 4,750.00       4,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั 4,750.00      บ.ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั 4,750.00         ราคาต  าสุด 26/11/2564 641103060

20 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 83,460.00     83,460.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฮิลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 83,460.00    บ.ฮิลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 83,460.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 2111282

21 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 23,600.00     23,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี 23,600.00    หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี 23,600.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 711194

22 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 13,880.00     13,880.00   เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 13,880.00    บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 13,880.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 6411/11705

23 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 7,000.00       7,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 7,000.00      บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 7,000.00         ราคาต  าสุด 26/11/2564 6411/11702

24 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 7,800.00       7,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากดั 7,800.00      บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากดั 7,800.00         ราคาต  าสุด 26/11/2564 121111521

25 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 18,800.00     18,800.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 18,800.00    บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 18,800.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 2138875

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

โรงพยาบาลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

วนัที่ 30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

โรงพยาบาลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

วนัที่ 30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

26 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 43,200.00     43,200.00   เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 43,200.00    บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 43,200.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 212144814

27 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 11,225.00     11,225.00   เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 11,225.00    บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 11,225.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 214107968

28 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 1,750.00       1,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากดั 1,750.00      บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากดั 1,750.00         ราคาต  าสุด 26/11/2564 121111273

29 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 10,272.00     10,272.00   เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 10,272.00    บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 10,272.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 2021112271

30 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 54,748.00     54,748.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 54,748.00    องค์การเภสัชกรรม 54,748.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 3010042775

31 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 24,000.00     24,000.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24,000.00    องค์การเภสัชกรรม 24,000.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 3010042800

32 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 14,391.90     14,391.90   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 14,391.90    องค์การเภสัชกรรม 14,391.90       ราคาต  าสุด 26/11/2564 3010042776

33 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 86,604.60     86,604.60   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 86,604.60    องค์การเภสัชกรรม 86,604.60       ราคาต  าสุด 26/11/2564 3010042774

34 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 56,750.00     56,750.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 56,750.00    องค์การเภสัชกรรม 56,750.00       ราคาต  าสุด 26/11/2564 3010042857

35 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 4,066.00       4,066.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,066.00      องค์การเภสัชกรรม 4,066.00         ราคาต  าสุด 26/11/2564 3010042940

36 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 8,404.00       8,404.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,404.00      องค์การเภสัชกรรม 8,404.00         ราคาต  าสุด 26/11/2564 3010042858

37 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 5,071.80       5,071.80     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,071.80      องค์การเภสัชกรรม 5,071.80         ราคาต  าสุด 26/11/2564 3010043009

38 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 130.00         130.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 130.00        องค์การเภสัชกรรม 130.00           ราคาต  าสุด 26/11/2564 3010043010



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 13,599.70     13,599.70   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 13,599.70    บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 13,599.70       ราคาต  าสุด 17/11/2564 1168406011

2 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 4,387.00       4,387.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 4,387.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 4,387.00         ราคาต  าสุด 17/11/2564 1168417269

3 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 3,070.90       3,070.90     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 3,070.90      บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 3,070.90         ราคาต  าสุด 17/11/2564 1168454661

4 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 4,280.00       4,280.00     เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00      เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00         ราคาต  าสุด 17/11/2564 6400436

5 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 1,316.10       1,316.10     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1,316.10      บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1,316.10         ราคาต  าสุด 17/11/2564 1168476127

6 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 96,300.00     96,300.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อ.ีเมดิคอล 96,300.00    หจก.เอน็.อ.ีเมดิคอล 96,300.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 642194

7 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 3,200.00       3,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ีจ ากดั 3,200.00      บ.เอฟ.ซี.พ.ีจ ากดั 3,200.00         ราคาต  าสุด 17/11/2564 103211100638

8 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 13,650.00     13,650.00   เฉพาะเจาะจง ที เอน็ เทรดด้ิง 13,650.00    ที เอน็ เทรดด้ิง 13,650.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 0000832

9 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 32,400.00     32,400.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 32,400.00    บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 32,400.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 6411005

10 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 23,541.60     23,541.60   เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 23,541.60    บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 23,541.60       ราคาต  าสุด 17/11/2564 641105084

11 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามใิชย่า 43,200.00     43,200.00   เฉพาะเจาะจง ทริปเปิล เอม็ 43,200.00    ทริปเปิล เอม็ 43,200.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 64/47

12 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 54,000.00     54,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 54,000.00    หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 54,000.00       ราคาต  าสุด 17/11/2564 063/088

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564

โรงพยาบาลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

วนัที่ 30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคาทีต่กลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขทีใ่บส่งของ

หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์    61,800.00    61,800.00 เฉพาะเจาะจงบ.อินโนเทคลาบอราทอร่ีเซอร์วสิจ ากัด    61,800.00 บ.อินโนเทคลาบอราทอร่ีเซอร์วสิจ ากัด    61,800.00 ราคาต่ าสุด 13/12/2564 SV001/6411152

2 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์   142,258.00   142,258.00 เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด  142,258.00 บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด   142,258.00 ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV121120153

3 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์      7,500.00      7,500.00 เฉพาะเจาะจงบ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด      7,500.00 บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด      7,500.00 ราคาต่ าสุด 13/12/2564 EX-IV6412-051

4 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์    18,000.00    18,000.00 เฉพาะเจาะจงบ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด    18,000.00 บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด     18,000.00 ราคาต่ าสุด 13/12/2564 INV6412-0158

5 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,940.00    48,940.00   เฉพาะเจาะจงบ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 48,940.00   บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 48,940.00    ราคาต่ าสุด 13/12/2564 INV-21-2780

6 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจงบ.โปรเฟสชัน่แนลเมดิคอลซายน์จ ากัด 10,000.00   บ.โปรเฟสชัน่แนลเมดิคอลซายน์จ ากัด 10,000.00    ราคาต่ าสุด 13/12/2564 PM6411-344

7 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,600.00      7,600.00     เฉพาะเจาะจงบ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 7,600.00     บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 7,600.00     ราคาต่ าสุด 13/12/2564 MG6411-0524

8 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,944.00    17,944.00   เฉพาะเจาะจงบ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด 17,944.00   บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด 17,944.00    ราคาต่ าสุด 13/12/2564 6412023

9 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,420.00      6,420.00     เฉพาะเจาะจงบ.ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด 6,420.00     บ.ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด 6,420.00     ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV6412004

10 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,200.00      4,200.00     เฉพาะเจาะจงบ.ไบโอเซน จ ากัด 4,200.00     บ.ไบโอเซน จ ากัด 4,200.00     ราคาต่ าสุด 13/12/2564 2112023

11 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 35,580.00    35,580.00   เฉพาะเจาะจงบ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 35,580.00   บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 35,580.00    ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV6412-0545

12 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 74,900.00    74,900.00   เฉพาะเจาะจงบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 74,900.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 74,900.00    ราคาต่ าสุด 13/12/2564 5335374008

13 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 32,944.00    32,944.00   เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 32,944.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 32,944.00    ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV12110630

14 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 34,187.00    34,187.00   เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 34,187.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 34,187.00    ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV-121120255

15 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 29,563.00    29,563.00   เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 29,563.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 29,563.00    ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV-121120275

16 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 43,680.00    43,680.00   เฉพาะเจาะจงสภากาชาดไทย 43,680.00   สภากาชาดไทย 43,680.00    ราคาต่ าสุด 13/12/2564 651157/00074

17 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00        230.00       เฉพาะเจาะจงสภากาชาดไทย 230.00       สภากาชาดไทย 230.00        ราคาต่ าสุด 13/12/2564 651144/00031

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 5,600.00          5,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 5,600.00        บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 5,600.00         ราคาต  าสุด 9/12/2564 89211136950

2 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 6,200.00          6,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากดั 6,200.00        บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จ ากดั 6,200.00         ราคาต  าสุด 9/12/2564 VIV121112085

3 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 6,240.00          6,240.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 6,240.00        บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 6,240.00         ราคาต  าสุด 9/12/2564 T6411/12443

4 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 4,170.00          4,170.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 4,170.00        บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 4,170.00         ราคาต  าสุด 9/12/2564 INV-L-IM/2021120961

5 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 90,000.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 90,000.00       ราคาต  าสุด 9/12/2564 641139305

6 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 30,174.00        30,174.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 30,174.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 30,174.00       ราคาต  าสุด 9/12/2564 5335437913

7 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 66,400.00        66,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 66,400.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 66,400.00       ราคาต  าสุด 9/12/2564 641140748

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน พฤศจกิายน 2563

โรงพยาบาลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

วนัที่ 30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง

1 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 7,320.00          7,320.00       เฉพาะเจาะจง

2 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 96,900.00         96,900.00      เฉพาะเจาะจง

3 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 3,770.00          3,770.00       เฉพาะเจาะจง

4 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 45,600.00         45,600.00      เฉพาะเจาะจง

5 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 83,460.00         83,460.00      เฉพาะเจาะจง

6 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 21,000.00         21,000.00      เฉพาะเจาะจง

7 วสัดุ เวชภณัฑ์ยามิใช่ยา 26,386.20         26,386.20      เฉพาะเจาะจง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง

บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากัด 7,320.00        บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากัด 7,320.00         

หจก.เอ็น.อ.ีเมดิคอล 96,900.00      หจก.เอ็น.อ.ีเมดิคอล 96,900.00        

หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 3,770.00        หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 3,770.00         

บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 45,600.00      บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 45,600.00        

หจก.เอ็น.อ.ีเมดิคอล 83,460.00      หจก.เอ็น.อ.ีเมดิคอล 83,460.00        

บ.เอฟ.ซี.พ.ีจ ากัด 21,000.00      บ.เอฟ.ซี.พ.ีจ ากัด 21,000.00        

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 26,386.20      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 26,386.20        

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก



เหตผุลที่ วันตรวจรบั เลขที่ใบส่งของ

คัดเลือก

ราคาต  าสุด 9/12/2564 UG94192815

ราคาต  าสุด 642188

ราคาต  าสุด 647112

ราคาต  าสุด in6412-0097

ราคาต  าสุด 642331

ราคาต  าสุด 103211200681

ราคาต  าสุด 5333476685

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

หัวข้อ : แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
- MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
- ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด

ในกรอบแนวทาง 
  

Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย รินทร์น้อย  

(นายศุภชัย รินทร์น้อย)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

 


