
 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหนองวัวซอ โทร. 0-4228-5896 ต่อ 113 
 

 

ที ่  อด 0032.301/  วันที่     1  มีนาคม  2565 
 

 

เรื่อง 
  

  รายงานและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 

 

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 
   เพ่ือให้การด าเนินการด้าน ITA ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของแบบวัด (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  ตามแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข จึงรายงานและขออนุญาตเผยแพร่
ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์  2565  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://nwshospital.com/2018 โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA)  
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุญาตเผยแพร่ต่อไป จะเป็นพระคุณ 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 
ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

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

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
  

 
 
 
 
 
 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ งานบ้านงานครัว        43,550.00       43,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      43,550.00 ร้านศรีด ารงค์     43,550.00 ราคาต  าสุด  23/02/65  10/65

2 วสัดุ งานบ้านงานครัว        29,400.00       29,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์จริา      29,400.00 ร้านจนัทร์จริา     29,400.00 ราคาต  าสุด  28/02/65  3/65

3 วสัดุ งานบ้านงานครัว        44,560.00       44,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์จริา      44,560.00 ร้านจนัทร์จริา     44,560.00 ราคาต  าสุด  25/02/65  5/65 

4 วสัดุ งานบ้านงานครัว        27,500.00       27,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์จริา      27,500.00 ร้านจนัทร์จริา     27,500.00 ราคาต  าสุด  11/02/65  8/65 

5 วสัดุ งานบ้านงานครัว 21,580.00             21,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์จริา      21,580.00 ร้านจนัทร์จริา     21,580.00 ราคาต  าสุด  17/02/65  9/65 

6 วสัดุ งานบ้านงานครัว 36,000.00             36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง      36,000.00 หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง     36,000.00 ราคาต  าสุด  21/02/65 065/099

7 วสัดุ งานบ้านงานครัว 31,680.00             31,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์จริา      31,680.00 ร้านจนัทร์จริา     31,680.00 ราคาต  าสุด  9/02/65  7/65 

8 วสัดุ งานบ้านงานครัว 29,700.00             29,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง      29,700.00 หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง     29,700.00 ราคาต  าสุด  9/02/65 006/021

9 วสัดุ งานบ้านงานครัว 45,000.00             45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์จริา      45,000.00 ร้านจนัทร์จริา     45,000.00 ราคาต  าสุด  04/02/65  6/65

10 วสัดุ ส านักงาน 17,400.00             17,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      17,400.00 ร้านศรีด ารงค์     17,400.00 ราคาต  าสุด  17/02/65  7/65 

11 วสัดุ ส านักงาน 22,720.00             22,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      22,720.00 ร้านศรีด ารงค์     22,720.00 ราคาต  าสุด  23/02/65  8/65 

12 วสัดุ ส านักงาน 41,360.00             41,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์จริา      41,360.00 ร้านจนัทร์จริา     41,360.00 ราคาต  าสุด  25/02/65  4/65 

13 วสัดุ ส านักงาน 10,750.00             10,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      10,750.00 ร้านศรีด ารงค์     10,750.00 ราคาต  าสุด  11/02/65  9/65 

14 วสัดุ ส านักงาน 14,000.00             14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      14,000.00 ร้านศรีด ารงค์     14,000.00 ราคาต  าสุด  4/02/65  5/65 

15 วสัดุ ส านักงาน 75,000.00             75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โควดิ-19      75,000.00 หจก.โควดิ-19     75,000.00 ราคาต  าสุด  7/02/65  04/39 

16 วสัดุ ส านักงาน 25,000.00             25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โควดิ-19      25,000.00 หจก.โควดิ-19     25,000.00 ราคาต  าสุด  7/02/65  4/410 

17 วสัดุ ส านักงาน 75,000.00             75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โควดิ-19      75,000.00 หจก.โควดิ-19     75,000.00 ราคาต  าสุด  7/02/65  04/41 

18 วสัดุ ส านักงาน 75,000.00             75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โควดิ-19      75,000.00 หจก.โควดิ-19     75,000.00 ราคาต  าสุด  7/02/65  04/42 

19 วสัดุ ส านักงาน 3,000.00                3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.        3,000.00 บ.เอฟ.ซี.พี.       3,000.00 ราคาต  าสุด  8/02/65 3410374988

20 วสัดุ ส านักงาน 11,556.00             11,556.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (แห่งประเทศไทย)      11,556.00 บ.ดีเคเอสเอช (แห่งประเทศไทย)     11,556.00 ราคาต  าสุด  9/02/65 5335807257

21 วสัดุ ส านักงาน 86,750.00             86,750.00 เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์      86,750.00 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์     86,750.00 ราคาต  าสุด  10/02/65  IV0650038 

22 วสัดุ ส านักงาน 36,600.00             36,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย      36,600.00 หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย     36,600.00 ราคาต  าสุด  14/02/65  65/0332 

23 วสัดุ ส านักงาน 12,150.00             12,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชยัศิริ เวชภัณฑ์       12,150.00 บ.ชยัศิริ เวชภัณฑ์      12,150.00 ราคาต  าสุด  15/02/65 C22-0656

24 วสัดุ ส านักงาน 8,690.00                8,690.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.ฮอศพิทอล ซัพพลาย จ ากดั (ส านักงานใหญ)่       8,690.00 บ.พี.พี.ฮอศพิทอล ซัพพลาย จ ากดั (ส านักงานใหญ)่      8,690.00 ราคาต  าสุด  15/02/65 650299

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

แบบ 

สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

แบบ 

สขร.1 

25 วสัดุ ส านักงาน 60,990.00             60,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (แห่งประเทศไทย)      60,990.00 บ.ดีเคเอสเอช (แห่งประเทศไทย)     60,990.00 ราคาต  าสุด  16/02/65 5335745319

26 วสัดุ ส านักงาน 66,000.00             66,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอม็ เฟอรืนิเจอร์ ไมไ้ทย(ส านักงานใหญ)่     66,000.00 หจก.ซีเอม็ เฟอรืนิเจอร์ ไมไ้ทย(ส านักงานใหญ)่    66,000.00 ราคาต  าสุด  15/02/65 BL022004

27 วสัดุ ส านักงาน 66,000.00             66,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอม็ เฟอรืนิเจอร์ ไมไ้ทย(ส านักงานใหญ)่     66,000.00 หจก.ซีเอม็ เฟอรืนิเจอร์ ไมไ้ทย(ส านักงานใหญ)่    66,000.00 ราคาต  าสุด  17/02/65 INV022008

28 วสัดุ ส านักงาน 55,105.00             55,105.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอม็ เฟอรืนิเจอร์ ไมไ้ทย(ส านักงานใหญ)่     55,105.00 หจก.ซีเอม็ เฟอรืนิเจอร์ ไมไ้ทย(ส านักงานใหญ)่    55,105.00 ราคาต  าสุด  18/02/65 INV022007

29 วสัดุ ส านักงาน 86,150.00             86,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอม็ เฟอรืนิเจอร์ ไมไ้ทย(ส านักงานใหญ)่     86,150.00 หจก.ซีเอม็ เฟอรืนิเจอร์ ไมไ้ทย(ส านักงานใหญ)่    86,150.00 ราคาต  าสุด  18/02/65 INV022009

30 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 57,930.00       57,930.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอนิโนเทคลาบอราทอรี เซอร์วสิจ ากดั 57,930.00     บริษัทอนิโนเทคลาบอราทอรี เซอร์วสิจ ากดั 57,930.00    ราคาต  าสุด 11/2/2565 SV001/6501095

31 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        42,640.00       42,640.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย      42,640.00 สภากาชาดไทย     42,640.00 ราคาต  าสุด 11/2/2565 651195/00078

32 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        29,970.00       29,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั      29,970.00 บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั     29,970.00 ราคาต  าสุด 11/2/2565 IV122020183

33 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        19,830.00       19,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั      19,830.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั     19,830.00 ราคาต  าสุด 11/2/2565 INV6501-1180

34 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        85,000.00       85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั        8,500.00 บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั       8,500.00 ราคาต  าสุด 11/2/2565 INV-22-0574

35 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        21,562.00       21,562.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์แอด๊วานซ์จ ากดั      21,562.00 บ.แล็บมาสเตอร์แอด๊วานซ์จ ากดั     21,562.00 ราคาต  าสุด 11/2/2565 INV6501-1375

36 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั      18,000.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั     18,000.00 ราคาต  าสุด 11/2/2565 INV6501-1158

37 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        74,900.00       74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั      74,900.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั     74,900.00 ราคาต  าสุด 11/2/2565 5710217549

38 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        37,500.00       37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ์แล็บ จ ากดั      37,500.00 บริษัท เอก็ซ์แล็บ จ ากดั     37,500.00 ราคาต  าสุด 11/2/2565 EX-IV6501-191

39 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 21,416.00       21,416.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 21,416.00     บ.ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 21,416.00    ราคาต  าสุด 11/2/2565 6501256

40 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 177,692.00     177,692.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 177,692.00   บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 177,692.00   ราคาต  าสุด 11/2/2565 IV-222010034

41 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 189,837.00     189,837.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 189,837.00   บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 189,837.00   ราคาต  าสุด 11/2/2565 IV-122010745

42 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 500.00         สภากาชาดไทย 500.00         ราคาต  าสุด 11/2/2565 651183/00033

43 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,200.00        3,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 3200 บริษัทไอเมดลาบอราทอรี จ ากดั 3,200.00      ราคาต  าสุด 11/2/2565 IV-122020207

44 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,860.00        4,860.00        เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,860.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,860.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 PIN2202893

45 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,450.00       12,450.00      เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 12,450.00     บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 12,450.00    ราคาต  าสุด 14/2/2565 51I22000495

46 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 42,900.00       42,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 42,900.00     บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 42,900.00    ราคาต  าสุด 14/2/2565 31I22002811

47 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 20,000.00       20,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จ ากดั 20,000.00     บ.ซีฟาม จ ากดั 20,000.00    ราคาต  าสุด 14/2/2565 IV0448/65

48 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 3,300.00       บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 3,300.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 220200045

49 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,558.80       11,558.80      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 11,558.80     บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 11,558.80    ราคาต  าสุด 14/2/2565 9110353220
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50 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอเชี ยน ยเูนี ยน แล็บบอราตอรี  จ ากดั 6,000.00       บ.เอเชี ยน ยเูนี ยน แล็บบอราตอรี  จ ากดั 6,000.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 IV6500977

51 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก จ ากดั 9,000.00       บ.บางกอกดรัก จ ากดั 9,000.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 SI22-08154

52 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากดั 2,500.00       บ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากดั 2,500.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 8220200475

53 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 83,460.00       83,460.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลอล ฟาร์มาซูตคอล จ ากดั 83,460.00     บ.ฮีลอล ฟาร์มาซูตคอล จ ากดั 83,460.00    ราคาต  าสุด 14/2/2565 IV2202112

54 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,720.00        9,720.00        เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,720.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,720.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 PIN2204268

55 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,700.00        5,700.00        เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 5,700.00       บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 5,700.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 T6502/10767

56 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 24,600.00       24,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั 24,600.00     บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั 24,600.00    ราคาต  าสุด 14/2/2565 UG94230002

57 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,400.00        6,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 6,400.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 6,400.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 22IN08021359

58 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 4,000.00       หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 4,000.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 IV6505968

59 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 3,500.00       บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 3,500.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 9110355807

60 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 46,600.00       46,600.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 46,600.00     องค์การเภสัชกรรม 46,600.00    ราคาต  าสุด 14/2/2565 3010046253

61 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,213.60        3,213.60        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,213.60       องค์การเภสัชกรรม 3,213.60      ราคาต  าสุด 14/2/2565 3010046254

62 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 47,829.00       47,829.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 47,829.00     องค์การเภสัชกรรม 47,829.00    ราคาต  าสุด 14/2/2565 3010046397

63 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,704.00        7,704.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,704.00       องค์การเภสัชกรรม 7,704.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 3010045523

64 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,420.00        6,420.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,420.00       องค์การเภสัชกรรม 6,420.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 3010045518

65 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,144.30        3,144.30        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,144.30       องค์การเภสัชกรรม 3,144.30      ราคาต  าสุด 25/2/2565 3010046798

66 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,500.00        9,500.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 9,500.00       องค์การเภสัชกรรม 9,500.00      ราคาต  าสุด 25/2/2565 3010046677

67 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,463.14        2,463.14        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 2,463.14       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 2,463.14      ราคาต  าสุด 25/2/2565 11690630347

68 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 6,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 6,000.00      ราคาต  าสุด 25/2/2565 31I22006799

69 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 38,400.00       38,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 38,400.00     บ.ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 38,400.00    ราคาต  าสุด 25/2/2565 IS6500025364

70 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,800.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,800.00      ราคาต  าสุด 25/2/2565 PIN2205088

71 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,000.00       12,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอช.เค. เมดิซีน จ ากดั 12,000.00     บ.เอช.เค. เมดิซีน จ ากดั 12,000.00    ราคาต  าสุด 25/2/2565 IV5020760

72 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,480.00        6,480.00        เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,480.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,480.00      ราคาต  าสุด 25/2/2565 IU2020714

73 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,360.00       12,360.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 12,360.00     บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 12,360.00    ราคาต  าสุด 25/2/2565 INV-IM\2022021432

74 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 21,000.00       21,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ เฮลแคร์ จ ากดั 21,000.00     บ.พนาพัฒน์ เฮลแคร์ จ ากดั 21,000.00    ราคาต  าสุด 25/2/2565 PN2201907
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75 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,500.00       บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,500.00      ราคาต  าสุด 25/2/2565 IVU-65006115

76 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 4,500.00       หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 4,500.00      ราคาต  าสุด 25/2/2565 719282

77 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 29,520.00       29,520.00      เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 29,520.00     บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 29,520.00    ราคาต  าสุด 25/2/2565 22IN08022351

78 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 77,040.00       77,040.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 77,040.00     บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 77,040.00    ราคาต  าสุด 25/2/2565 1169063517

79 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั 8,000.00       บ.ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั 8,000.00      ราคาต  าสุด 25/2/2565 IV650202886

80 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,000.00       12,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากดั 12,000.00     บ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากดั 12,000.00    ราคาต  าสุด 25/2/2565 SS2208388

81 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 91,485.00       91,485.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 91,485.00     บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 91,485.00    ราคาต  าสุด 25/2/2565 1169021567

82 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 29,250.00       29,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากดั 29,250.00     บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากดั 29,250.00    ราคาต  าสุด 14/2/2565 103220200198

83 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 43,870.00       43,870.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 43,870.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 43,870.00    ราคาต  าสุด 14/2/2565 5335789491

84 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 5,403.50        5,403.50        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,403.50       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,403.50      ราคาต  าสุด 14/2/2565 5335756078

85 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 642,613.00     642,613.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เอน็.อ.ีเมดิคอล 642,613.00   หจก. เอน็.อ.ีเมดิคอล 642,613.00   ราคาต  าสุด 14/2/2565 642613

86 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 8,132.00        8,132.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากดั 8,132.00       บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากดั 8,132.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 103220200243

87 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 1,800.00        1,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิกา้ จ ากดั 1,800.00       บ.เมดดิกา้ จ ากดั 1,800.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 INV2202032

88 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 3,850.00        3,850.00        เฉพาะเจาะจง หจก. เอดะวนั เมดิคอล 3,850.00       หจก. เอดะวนั เมดิคอล 3,850.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 65/0074

89 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 16,178.40       16,178.40      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 16,178.40     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 16,178.40    ราคาต  าสุด 14/2/2565 5335809195

90 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 4,270.00        4,270.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั 4,270.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั 4,270.00      ราคาต  าสุด 14/2/2565 UG94229972

91 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 9,416.00        9,416.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 9,416.00       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 9,416.00      ราคาต  าสุด 25/2/2565 5335888474

92 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 57,000.00       57,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากดั 57,000.00     บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากดั 57,000.00    ราคาต  าสุด 25/2/2565 103220200816

93 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 12,037.50       12,037.50      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 12,037.50     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 12,037.50    ราคาต  าสุด 25/2/2565 650203842

94 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 27,092.40       27,092.40      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 27,092.40     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 27,092.40    ราคาต  าสุด 25/2/2565 650204510

95 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 7,222.50        7,222.50        เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 7,222.50       บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 7,222.50      ราคาต  าสุด 25/2/2565 650203831

96 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 6,141.80        6,141.80        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 6,141.80       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 6,141.80      ราคาต  าสุด 25/2/2565 1169070685

97 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 1,797.60        1,797.60        เฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.เอส ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากดั 1,797.60       บ.พี.พี.เอส ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากดั 1,797.60      ราคาต  าสุด 25/2/2565 0650536



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  1  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

หัวข้อ : MOIT ๕ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สขร.๑) 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  1  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  1  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  1  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

 


