
 
  บันทึกข้อความ 

 

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

 

ที ่  อด 0032.301/  วันที่    30  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

 

เรื่อง 
  

 รายงานและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2564 
 

 

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
ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ รอบเดือนธันวาคม  2564  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 
  

 
 
 
 
 
 

ตรวจผ่านแล้ว 

หัวหน้ากลุ่ม........…………………. 

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

พิมพ/์ทาน….…………………….... 

ตรวจ..........……………………….... 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคาทีต่กลง เหตผุลที่ วันตรวจรับ เลขทีใ่บส่งของ

หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์     61,800.00    61,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิโนเทคลาบอราทอร่ีเซอร์วสิจ ากดั       61,800.00 บ.อนิโนเทคลาบอราทอร่ีเซอร์วสิจ ากดั       61,800.00 ราคาต่ าสุด 13/12/2564 SV001/6411152

2 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์   142,258.00   142,258.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั      142,258.00 บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั      142,258.00 ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV121120153

3 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์       7,500.00      7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั         7,500.00 บ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั         7,500.00 ราคาต่ าสุด 13/12/2564 EX-IV6412-051

4 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์     18,000.00    18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั       18,000.00 บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั       18,000.00 ราคาต่ าสุด 13/12/2564 INV6412-0158

5 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,940.00    48,940.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 48,940.00      บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 48,940.00      ราคาต่ าสุด 13/12/2564 INV-21-2780

6 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชั่นแนลเมดิคอลซายน์จ ากดั 10,000.00      บ.โปรเฟสชั่นแนลเมดิคอลซายน์จ ากดั 10,000.00      ราคาต่ าสุด 13/12/2564 PM6411-344

7 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,600.00      7,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 7,600.00        บ.เอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 7,600.00        ราคาต่ าสุด 13/12/2564 MG6411-0524

8 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,944.00    17,944.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 17,944.00      บ.ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 17,944.00      ราคาต่ าสุด 13/12/2564 6412023

9 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,420.00      6,420.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั 6,420.00        บ.ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั 6,420.00        ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV6412004

10 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,200.00      4,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ ากดั 4,200.00        บ.ไบโอเซน จ ากดั 4,200.00        ราคาต่ าสุด 13/12/2564 2112023

11 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 35,580.00    35,580.00   เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 35,580.00      บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 35,580.00      ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV6412-0545

12 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 74,900.00    74,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 74,900.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 74,900.00      ราคาต่ าสุด 13/12/2564 5335374008

13 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 32,944.00    32,944.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 32,944.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 32,944.00      ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV12110630

14 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 34,187.00    34,187.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 34,187.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 34,187.00      ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV-121120255

15 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 29,563.00    29,563.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 29,563.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 29,563.00      ราคาต่ าสุด 13/12/2564 IV-121120275

16 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 43,680.00    43,680.00   เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 43,680.00      สภากาชาดไทย 43,680.00      ราคาต่ าสุด 13/12/2564 651157/00074

17 วสัดุ วทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00        230.00        เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 230.00           สภากาชาดไทย 230.00           ราคาต่ าสุด 13/12/2564 651144/00031

18 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็  พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 5,600.00 บ.ที เอน็  พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 5,600.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 89211136950

19 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร์สี (1969) 

จ ากดั

6,200.00 บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร์สี (1969) จ ากดั 6,200.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 VIV121112085

20 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 6,240.00 6,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์ (1979 )จ ากดั 6,240.00 บ.ที.โอ.เคมิคอลส์ (1979 )จ ากดั 6,240.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 T6411/12443

21 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 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 INVLIM/2021120961

22 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั

90,000.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 90,000.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 641139305

23 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 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 5335437913

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน ธนัวาคม 2564

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

แบบ 

สขร.1 



วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคาทีต่กลง เหตผุลที่ วันตรวจรับ เลขทีใ่บส่งของ

หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก
รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน ธนัวาคม 2564

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

แบบ 

สขร.1 

24 วสัดุ เวชภณัฑ์ยา 66,400.00 66,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั

66,400.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 66,400.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 641140748

25 วสัดุ เวชภณัฑ์มิใช่ยา 7,320.00 7,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 7,320.00 บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 7,320.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 UG94192815

26 วสัดุ เวชภณัฑ์มิใช่ยา 96,900.00 96,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อ.ีเมดิคอล 96,900.00 หจก.เอน็.อ.ีเมดิคอล 96,900.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 642188

27 วสัดุ เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,770.00 3,770.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 3,770.00 หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 3,770.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 647112

28 วสัดุ เวชภณัฑ์มิใช่ยา 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 45,600.00 บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 45,600.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 in6412-0097

29 วสัดุ เวชภณัฑ์มิใช่ยา 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อ.ีเมดิคอล 83,460.00 หจก.เอน็.อ.ีเมดิคอล 83,460.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 642331

30 วสัดุ เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ีจ ากดั 21,000.00 บ.เอฟ.ซี.พ.ีจ ากดั 21,000.00 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 103211200681

31 วสัดุ เวชภณัฑ์มิใช่ยา 26,386.20 26,386.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 26,386.20 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 26,386.20 ราคาต่ าสุด 9/12/2564 5333476685



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  30  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

หัวข้อ : MOIT ๕ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2564 (สขร.๑) 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2564 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2564 
 

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

 


