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เรื่อง 
  

  รายงานและขออนุญาตเผยแพรข่้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนเมษายน 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 ของโรงพยาบาล หนองวัวซอ  สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของแบบวัด (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  ตามแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข  จึงรายงานและขออนุญาต เผยแพร่
ข้อมูลสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565  บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://nwshospital.com/2018 โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม ( ITA)  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ/
ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุญาตเผยแพร่ต่อไป จะเป็นพระคุณ 

ปฏิญา  

(นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
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 วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ งานบ้านงานครัว        29,000.00       29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      29,000.00 ร้านศรีด ารงค์     29,000.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565 13/65

2 วสัดุ งานบ้านงานครัว        24,560.00       24,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัจริา      24,560.00 ร้านจนัจริา     24,560.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565 13/65

3 วสัดุ งานบ้านงานครัว        41,700.00       41,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ี      41,700.00 หจก.เอส จ ีเทรดด้ี     41,700.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565 061/025

4 วสัดุ งานบ้านงานครัว 41,820.00             41,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      41,820.00 ร้านศรีด ารงค์     41,820.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565 14/65

5 วสัดุ งานบ้านงานครัว        57,500.00       57,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ี      57,500.00 หจก.เอส จ ีเทรดด้ี     57,500.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565 066/010

6 วสัดุ งานบ้านงานครัว 37,770.00             37,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      37,770.00 ร้านศรีด ารงค์     37,770.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565 16/65

7 วสัดุ งานบ้านงานครัว 83,580.00             83,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ี      83,580.00 หจก.เอส จ ีเทรดด้ี     83,580.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565 066/046

8 วสัดุ งานบ้านงานครัว 31,680.00             31,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      31,680.00 ร้านศรีด ารงค์     31,680.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565  12/65

9 วสัดุ งานบ้านงานครัว 25,000.00             25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัจริา      25,000.00 ร้านจนัจริา     25,000.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565  11/65

10 วสัดุ งานบ้านงานครัว 27,500.00             27,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัจริา      27,500.00 ร้านจนัจริา     27,500.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565  12/65

11 วสัดุ ส านักงาน 22,360.00             22,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      22,360.00 ร้านศรีด ารงค์     22,360.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565  11/65

12 วสัดุ ส านักงาน 24,860.00             24,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      24,860.00 ร้านศรีด ารงค์     24,860.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565 15/65

13 วสัดุ ส านักงาน 45,200.00             45,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนัจริา      45,200.00 ร้านจนัจริา     45,200.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565  10/65

14 วสัดุ ส านักงาน 12,420.00             12,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์      12,420.00 ร้านศรีด ารงค์     12,420.00 ราคาต  าสุด 12/4/2565 17/65

15 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 43,549.00       43,549.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 43,549.00     บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 43,549.00    ราคาต  าสุด 03/04/2565 INV-22-1203

16 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 135,365.00     135,365.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 135,365.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 135,365.00   ราคาต  าสุด 03/04/2565 3010046971

17 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 74,800.00       74,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 74,800.00     บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 74,800.00    ราคาต  าสุด 03/04/2565 IV-122030171

32 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 14,650.00       14,650.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 14,650.00     บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 14,650.00    ราคาต  าสุด 12/4/2565 6504/0045

33 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,300.00       12,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 12,300.00     บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 12,300.00    ราคาต  าสุด 12/4/2565 6503/0664

34 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอฟดี จ ากดั 7,000.00       บ.ไทยเอฟดี จ ากดั 7,000.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 650775

35 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 26,500.00       26,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 26,500.00     หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 26,500.00    ราคาต  าสุด 12/4/2565 723370

36 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,250.00        4,250.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,250.00       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,250.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 5336166922

37 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,160.00        5,160.00        เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 5,160.00       บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 5,160.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 651035319

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

แบบ

สขร.1



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

แบบ

สขร.1

38 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 7,500.00       บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 7,500.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 22034264

39 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,125.00        8,125.00        เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 8,125.00       บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 8,125.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 2204118

40 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,222.50        7,222.50        เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50       บ.อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50      ราคาต  าสุด 12/4/2565 22-15066

41 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 7,800.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 7,800.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 2031906

42 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 13,090.00       13,090.00      เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 13,090.00     โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 13,090.00    ราคาต  าสุด 12/4/2565 220407cm013

43 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 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 12/4/2565 220016937

44 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,700.00        8,700.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 8,700.00       บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 8,700.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 2207114

45 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยเูมด้า จ ากดั 9,000.00       บ.ยเูมด้า จ ากดั 9,000.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 245848

46 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 26,250.00       26,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากดั 26,250.00     บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากดั 26,250.00    ราคาต  าสุด 12/4/2565 5040023

47 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 24,700.00       24,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 24,700.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 24,700.00    ราคาต  าสุด 12/4/2565 6513198

48 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 45,000.00       45,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 45,000.00     บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 45,000.00    ราคาต  าสุด 12/4/2565 65033494

49 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,100.00        8,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 8,100.00       บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 8,100.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 12037

50 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,460.00        9,460.00        เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 9,460.00       บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 9,460.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 65013486

51 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 6,500.00       บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 6,500.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 2204313

52 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 3,000.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 3,000.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 2040498

53 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,600.00        3,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 3,600.00       บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 3,600.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 11007121

54 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,490.00        7,490.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 7,490.00       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 7,490.00      ราคาต  าสุด 12/4/2565 5448426524

55 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 70,270.98       70,270.98      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 70,270.98     องค์การเภสัชกรรม 70,270.98    ราคาต  าสุด 12/4/2565 3010048754

56 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 66,000.00       66,000.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 66,000.00     องค์การเภสัชกรรม 66,000.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 3010049008

57 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,173.00        4,173.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,173.00       องค์การเภสัชกรรม 4,173.00      ราคาต  าสุด 29/4/2565 3010049108

58 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 14,870.32       14,870.32      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 14,870.32     องค์การเภสัชกรรม 14,870.32    ราคาต  าสุด 29/4/2565 3010049166

59 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 45,000.00       45,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 45,000.00     บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 45,000.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 651039442

60 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,265.00        8,265.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอรี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 8,265.00       บ.เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอรี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 8,265.00      ราคาต  าสุด 29/4/2565 8370476720



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

แบบ

สขร.1

61 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 800.00           800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 800.00         บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 800.00         ราคาต  าสุด 29/4/2565 6504/0267

62 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,000.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,000.00      ราคาต  าสุด 29/4/2565 2211995

63 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 3,500.00       โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 3,500.00      ราคาต  าสุด 29/4/2565 2204201cm013

64 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,250.00        5,250.00        เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 5,250.00       โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 5,250.00      ราคาต  าสุด 29/4/2565 2204212cm013

65 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,846.00        2,846.00        เฉพาะเจาะจง บ.เฮลธแ์คร์ อาร์ อสั จ ากดั 2,846.00       บ.เฮลธแ์คร์ อาร์ อสั จ ากดั 2,846.00      ราคาต  าสุด 29/4/2565 8103112974

66 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 83,460.00       83,460.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 83,460.00     บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 83,460.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 2204280

67 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 33,050.00       33,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 33,050.00     บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 33,050.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 651042372

68 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,900.00        4,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 4,900.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 4,900.00      ราคาต  าสุด 29/4/2565 6515170

69 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,100.00        2,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 2,100.00       บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 2,100.00      ราคาต  าสุด 29/4/2565 6500065535

70 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 24,960.00       24,960.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 24,960.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 24,960.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 6515239

71 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 26,250.00       26,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากดั 26,250.00     บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากดั 26,250.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 5040077

72 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,080.00       10,080.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 10,080.00     บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 10,080.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 6504/11624

73 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 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 29/4/2565 6504/11573

74 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 13,900.00       13,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 13,900.00     บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 13,900.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 6504/20221

75 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,500.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,500.00      ราคาต  าสุด 29/4/2565 31122019319

76 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 38,400.00       38,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 38,400.00     บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 38,400.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 6500069691

77 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 17,500.00       17,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 17,500.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 17,500.00    ราคาต  าสุด 29/4/2565 5336262032

78 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 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 12/04/2565 650203831

79 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 46,440.00       46,440.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยอ์นิทร 2019 จ ากดั 46,440.00     บ.ทรัพยอ์นิทร 2019 จ ากดั 46,440.00    ราคาต  าสุด 12/04/2565 6502020014

80 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 64,200.00       64,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 64,200.00     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 64,200.00    ราคาต  าสุด 12/04/2565 650305123

81 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 35,100.00       35,100.00      เฉพาะเจาะจง ที เอน็ เทรดด้ิง 35,100.00     ที เอน็ เทรดด้ิง 35,100.00    ราคาต  าสุด 12/04/2565 000841

82 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 30,400.00       30,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิกา้ จ ากดั 30,400.00     บ.เมดดิกา้ จ ากดั 30,400.00    ราคาต  าสุด 12/04/2565 103220301138

83 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิกา้ จ ากดั 2,000.00       บ.เมดดิกา้ จ ากดั 2,000.00      ราคาต  าสุด 12/04/2565 2204006



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ

หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

แบบ

สขร.1

84 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 26,964.00       26,964.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 26,964.00     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 26,964.00    ราคาต  าสุด 12/04/2565 650400794

85 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 3,852.00        3,852.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,852.00       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,852.00      ราคาต  าสุด 12/04/2565 5336212313

86 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 55,300.00       55,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 55,300.00     บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 55,300.00    ราคาต  าสุด 12/04/2565 6514551

87 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 21,186.00       21,186.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 21,186.00     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 21,186.00    ราคาต  าสุด 29/04/2565 650403533

88 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 4,800.00       บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 4,800.00      ราคาต  าสุด 29/04/2565 103220400684

89 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 15,000.00       15,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 15,000.00     บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 15,000.00    ราคาต  าสุด 29/04/2565 6515313

90 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 15,240.00       15,240.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 15,240.00     บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 15,240.00    ราคาต  าสุด 29/04/2565 103220400825

91 วสัดุ การแพทยท์ั วไป 18,618.00       18,618.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 18,618.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 18,618.00    ราคาต  าสุด 29/04/2565 5336308560



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ชื่อหน่วยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  2  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

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

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนเมษายน 2565 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนเมษายน 2565 
 

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ปฏิญา  ปุระเทพ 

(นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

 


