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เรื่อง 
  

  รายงานและขออนุญาตเผยแพรข่้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 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 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤษภาคม 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 
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เจ้าของเรื่อง................. ............ 

พิมพ/์ทาน….…………………….... 
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วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคาทีต่กลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขทีใ่บส่งของ

หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์    97,880.00    97,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด     97,880.00 บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด    97,880.00 ราคาต  าสุด 11/5/2565 INV-21-1870

2 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์    64,040.00    64,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทคลาบอราทอรี เซอร์วิสจ ากัด     64,040.00 บ.อินโนเทคลาบอราทอรี เซอร์วิสจ ากัด    64,040.00 ราคาต  าสุด 11/5/2565 SV001/6409106

3 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์    13,250.00    13,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที แอล ซี แล็บเซ็นเตอร์ จ ากัด     13,250.00 บ.ที แอล ซี แล็บเซ็นเตอร์ จ ากัด    13,250.00 ราคาต  าสุด 11/5/2565 IV-21103428

4 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์    63,440.00    63,440.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย     63,440.00 สภากาชาดไทย    63,440.00 ราคาต  าสุด 11/5/2565 651119/00027

5 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,231.00   28,231.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอรี จ ากัด 28,231.00    บ.ไอเมดลาบอราทอรี จ ากัด 28,231.00   ราคาต  าสุด 11/5/2565 IV-121080323

6 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 230.00       230.00       เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 230.00        สภากาชาดไทย 230.00       ราคาต  าสุด 11/5/2565 651105/00088

7 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,210.00   18,210.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพีเมดกรุ๊ปจ ากัด 18,210.00    บ.เอ็มพีเมดกรุ๊ปจ ากัด 18,210.00   ราคาต  าสุด 11/5/2565 MG6409-0537

8 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,150.00   15,150.00   เฉพาะเจาะจง บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 15,150.00    บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 15,150.00   ราคาต  าสุด 11/5/2565 IV6410-0015

9 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,944.00   10,944.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด 10,944.00    บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด 10,944.00   ราคาต  าสุด 11/5/2565 6409264

10 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,400.00   21,400.00   เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 21,400.00    บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 21,400.00   ราคาต  าสุด 11/5/2565 5335013269

11 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,940.00   48,940.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 48,940.00    บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 48,940.00   ราคาต  าสุด 11/5/2565 INV-21-1775

12 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,830.00   19,830.00   เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ 19,830.00    บ.เฟิร์มเมอร์ 19,830.00   ราคาต  าสุด 11/5/2565 INV6408-1337

13 วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 161,967.00 161,967.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอรี จ ากัด 161,967.00  บ.ไอเมดลาบอราทอรี จ ากัด 161,967.00  ราคาต  าสุด 11/5/2565 IV-221090291

14 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสชั กรรมทหาร 4,800.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 4,800.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 27/64-2678

15 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปติ  ัล โปรดักส์ จ ากัด 1,920.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปติ  ัล โปรดกั ส์ 

จ ากัด

1,920.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 08093082

16 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี 

จ ากัด

5,160.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี 

จ ากัด

5,160.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 641112582

17 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 4,800.00 บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 4,800.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 6409/0338

18 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร  ี 21,200.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี 21,200.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 707132

19 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 4,020.00 4,020.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 4,020.00 บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 4,020.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 2021101188

20 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 4,170.00 บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 4,170.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 2021101183

21 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 3,800.00 บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 3,800.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 6401/11383

22 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี (อ านวย

เภสัช) จ ากัด

10,700.00 บ.เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี (อ านวย

เภสัช) จ ากัด

10,700.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 83070431797

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก

แบบ

สขร.1



วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคาทีต่กลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขทีใ่บส่งของ

หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก
รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก

แบบ

สขร.1

23 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 28,200.00 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 28,200.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 2121683

24 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 43,950.00 43,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากัด 43,950.00 บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากัด 43,950.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 8100949698

25 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี 

จ ากัด

90,000.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี 

จ ากัด

90,000.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 641120407

26 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 10,272.00 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 10,272.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 8100948754

27 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 27,800.00 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 27,800.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 8100952951

28 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 33,360.00 33,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 33,360.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 33,360.00 ราคาต  าสุด 8/05/2565 6440702

29 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 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 ราคาต  าสุด 8/05/2565 8100952955

30 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.2เอ็ม  (เมดเมเกอร์) จ ากัด 26,700.00 บ.2เอ็ม  (เมดเมเกอร์) จ ากัด 26,700.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 00005161

31 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 23,100.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 23,100.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 1168349247

32 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี 

จ ากัด

68,400.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี 

จ ากัด

68,400.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 641121369

33 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี 

จ ากัด

75,000.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี 

จ ากัด

75,000.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 641122881

34 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จ ากัด 19,200.00 บ.ซีฟาม จ ากัด 19,200.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 4865/64

35 วัสดุ เวชภัณฑ์ยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง  จ ากัด 10,800.00 บ.คอสม่า เทรดด้ิง  จ ากัด 10,800.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 311017402167

36 วัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 60,000.00 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 60,000.00 ราคาต  าสุด 5/05/2565 6400416

37 วัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,637.60 14,637.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,637.60 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,637.60 ราคาต  าสุด 5/05/2565 1168278776

38 วัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,750.00 17,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 17,750.00 บ.ไทยก๊อส จ ากัด 17,750.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 6438950

39 วัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง  จ ากัด 17,200.00 บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง  จ ากัด 17,200.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 064005001

40 วัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,230.00 15,230.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด 15,230.00 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด 15,230.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 641003702

41 วัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 38,000.00 บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 38,000.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 6410-0370

42 วัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ีจ ากัด 14,000.00 บ.เอฟ.ซี.พ.ีจ ากัด 14,000.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 103211000190

43 วัสดุ วัสดุเภสัชกรรม 98,700.00 98,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจี เทรดด้ิง 98,700.00 หจก.เอสจี เทรดด้ิง 98,700.00 ราคาต  าสุด 29/05/2565 063/072



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

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

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

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤษภาคม 2565 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤษภาคม 2565 
 

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ปฏิญา  ปุระเทพ 

(นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่  2  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  2  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  2  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

 


