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ในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 ว.ส ำนักงำน 2,000.00                      2,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ำกัดเอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 3492

2 ค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ต 8,300.00                      8,300.00     วิธีเฉพำะเจำะจง กสท โทรคมนำคม จ ำกัด(มหำชน)กสท โทรคมนำคม จ ำกัด(มหำชน)รำคำต่ ำสุด 3534

3 ค่ำโทรศัพท์ 1,495.86                      1,495.86     วิธีเฉพำะเจำะจง ดีแทคไตรเน็ต จ ำกัด ดีแทคไตรเน็ต จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 3654

4 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 7,500.00                      7,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์ ทริลเลียน จ ำกัดบริษัท ฟำร์ ทริลเลียน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 3672

5 ถ่ำยเอกสำร 508.55                        508.55       วิธีเฉพำะเจำะจง ริโก้(ประเทศไทย)จ ำกัด ริโก้(ประเทศไทย)จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4097

6 ว.ก่อสร้ำง 117.70                        117.70       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อุ้ยเซ้งคอนตรัคช่ัน จ ำกัดบ.อุ้ยเซ้งคอนตรัคช่ัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4208

7 ว.ส ำนักงำน 310.00                        310.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ โชคไพศำล นำยอ ำนำจ โชคไพศำล รำคำต่ ำสุด 4210

8 ว.เคร่ืองบริโภค 2,020.00                      2,020.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4271

9 ว.เคร่ืองบริโภค 725.00                        725.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4272

10 ว.ก่อสร้ำง 2,520.00                      2,520.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.กวำงเต็งล้ง หจก.กวำงเต็งล้ง รำคำต่ ำสุด 4289

11 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ 120.00                        120.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนครไทยกำรยำง ร้ำนนครไทยกำรยำง รำคำต่ ำสุด 4291

แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันท่ี  2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563



12 ว.เคร่ืองบริโภค 1,680.00                      1,680.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4311

13 ว.เคร่ืองบริโภค 830.00                        830.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4312

14 ว.เคร่ืองบริโภค 1,520.00                      1,520.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4313

15 ว.เคร่ืองบริโภค 1,110.00                      1,110.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4314

16 ว.เคร่ืองบริโภค 1,840.00                      1,840.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4315

17 ว.เคร่ืองบริโภค 960.00                        960.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4316

18 ว.ส ำนักงำน 2,015.00                      2,015.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 4317

19 จ้ำงเหมำท ำส่ือประชำสัมพันธ์ 950.00                        950.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ออฟเซ็ทดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิงออฟเซ็ทดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง รำคำต่ ำสุด 4320

20 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทยพ์ 9,180.60                      9,180.60     วิธีเฉพำะเจำะจง นิวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ ำกัดนิวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4321

21 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทยพ์ 5,950.00                      5,950.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไบโอชำยน์ เซอร์วิส ไบโอชำยน์ เซอร์วิส รำคำต่ ำสุด 4323

22 จ้ำงซ่อมลูกปิดประตู 960.00                        960.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกุญแจ ร้ำนกุญแจ รำคำต่ ำสุด 4324

23 ว.ก่อสร้ำง 43,600.00                    43,600.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ณัฐชูพงศ์คอนกรีต ณัฐชูพงศ์คอนกรีต รำคำต่ ำสุด 4327

24 จ้ำงเหมำรถไถ 1,500.00                      1,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ณัฐชูพงศ์คอนกรีต ณัฐชูพงศ์คอนกรีต รำคำต่ ำสุด 4328

25 จ้ำงเหมำแรงงำน 700.00                        700.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ช.รวมช่ำง(2013) ช.รวมช่ำง(2013) รำคำต่ ำสุด 4329

26 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทยพ์ 1,800.00                      1,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ฟำร์ ทริลเลียน จ ำกัด ฟำร์ ทริลเลียน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4330

27 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทยพ์ 6,000.00                      6,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง เจ.ซี.เมด.จ ำกัด เจ.ซี.เมด.จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4331

28 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ 7,958.66                      7,958.66     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีซูซุพิษณุโลกเซอร์วิส จ ำกัดบ.อีซูซุพิษณุโลกเซอร์วิส จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4346

29 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ 4,213.13                      4,213.13     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัดบ.โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัดรำคำต่ ำสุด 4348

30 ว.เคร่ืองบริโภค 1,680.00                      1,680.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4351

31 ว.เคร่ืองบริโภค 660.00                        660.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4352

32 จ้ำงย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 31,005.00                    31,005.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นิรันดร์เคร่ืองเย็น นิรันดร์เคร่ืองเย็น รำคำต่ ำสุด 4353



33 ว.เคร่ืองบริโภค 2,070.00                      2,070.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4391

34 ว.เคร่ืองบริโภค 675.00                        675.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4392

35 จ้ำงซ่อมค.ส ำนักงำน(เคร่ืองปรับอำกำศ) 10,500.00                    10,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นิรันดร์เคร่ืองเย็น นิรันดร์เคร่ืองเย็น รำคำต่ ำสุด 4394

36 ว.งำนบ้ำนงำนครัว 77,497.00                    77,497.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ปหจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 4395

37 ว.เคร่ืองแต่งกำย 1,620.00                      1,620.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ปหจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 4397

38 ว.โฆษณำและเผยแพร่ 5,200.00                      5,200.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ปหจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 4399

39 ว.ไฟฟ้ำและวิทยุ 9,070.00                      9,070.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ปหจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 4401

40 ว.คอมพิวเตอร์ 15,750.00                    15,750.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ปหจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 4403

41 ว.ส ำนักงำน 86,144.00                    86,144.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ปหจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 4405

42 ว.เคร่ืองบริโภค 10,492.00                    10,492.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ปหจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 4407

43 ว.งำนบ้ำนงำนครัว 13,000.00                    13,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัดบ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4409

44 ว.งำนบ้ำนงำนครัว 36,200.00                    36,200.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ล ำปำง แอล.ซี.ซัพพลำย หจก.ล ำปำง แอล.ซี.ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด 4411

45 ว.งำนบ้ำนงำนครัว 41,000.00                    41,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หสม.จินดำพำณิชย์ หสม.จินดำพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 4413

46 ว.งำนบ้ำนงำนครัว 28,080.00                    28,080.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มำดีเปเปอร์ หจก.มำดีเปเปอร์ รำคำต่ ำสุด 4415

47 ว.คอมพิวเตอร์ 28,900.00                    28,900.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโยยี จ ำกัดบ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโยยี จ ำกัดรำคำต่ ำสุด 4417

48 ว.ยำนพำหนะและขนส่ง 6,800.00                      6,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.ฮวดหลีแบตเตอร่ีร้ำน ส.ฮวดหลีแบตเตอร่ี รำคำต่ ำสุด 4421

49 ว.ส ำนักงำน 3,073.00                      3,073.00     วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 4431

50 ว.เคร่ืองบริโภค 1,540.00                      1,540.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4432

51 ว.เคร่ืองบริโภค 860.00                        860.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4433

52 ว.กำรเกษตร 1,050.00                      1,050.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนทรัพย์ทวี ร้ำนสวนทรัพย์ทวี รำคำต่ ำสุด 4442

53 ว.กำรเกษตร 240.00                        240.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนภรณ์รุ่งเรือง ร้ำนสวนภรณ์รุ่งเรือง รำคำต่ ำสุด 4444



54 ว.ไฟฟ้ำและวิทยุ 3,000.00                      3,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เมืองธรรมกำรไฟฟ้ำหจก.เมืองธรรมกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 4446

55 ว.เคร่ืองบริโภค 1,590.00                      1,590.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4471

56 ว.เคร่ืองบริโภค 785.00                        785.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4472

57 ว.เคร่ืองบริโภค 2,020.00                      2,020.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4511

58 ว.เคร่ืองบริโภค 815.00                        815.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4512

59 ว.เคร่ืองบริโภค 1,430.00                      1,430.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4513

60 ว.เคร่ืองบริโภค 1,010.00                      1,010.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4514

61 ว.เคร่ืองบริโภค 1,840.00                      1,840.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4515

62 ว.เคร่ืองบริโภค 840.00                        840.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4516

63 ว.ส ำนักงำน 1,859.00                      1,859.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 4517

64 ว.เคร่ืองบริโภค 1,860.00                      1,860.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4551

65 ว.เคร่ืองบริโภค 920.00                        920.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4552

66 ว.เคร่ืองบริโภค 2,020.00                      2,020.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4553

67 ว.เคร่ืองบริโภค 750.00                        750.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4554

68 ว.เคร่ืองบริโภค 1,800.00                      1,800.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4592

69 ว.เคร่ืองบริโภค 795.00                        795.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4593

70 ว.เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 700.00                        700.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนครไทยแก๊ส ร้ำนนครไทยแก๊ส รำคำต่ ำสุด 4598

71 ว.เคร่ืองบริโภค 1,410.00                      1,410.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4631

72 ว.เคร่ืองบริโภค 810.00                        810.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4632

73 ว.ส ำนักงำน 3,275.00                      3,275.00     วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 4633

74 ว.เคร่ืองบริโภค 1,860.00                      1,860.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4671



75 ว.เคร่ืองบริโภค 850.00                        850.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4672

76 ว.เคร่ืองบริโภค 1,780.00                      1,780.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4673

77 ว.เคร่ืองบริโภค 745.00                        745.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4674

78 ว.เคร่ืองบริโภค 2,020.00                      2,020.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4675

79 ว.เคร่ืองบริโภค 885.00                        885.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4676

80 ว.ส ำนักงำน 1,989.00                      1,989.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 4677

81 ว.งำนบ้ำนงำนครัว 35,280.00                    35,280.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัดบ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4682

82 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ 7,208.06                      7,208.06     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัดบ.โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัดรำคำต่ ำสุด 4684

83 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ 10,965.36                    10,965.36   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัดบ.โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัดรำคำต่ ำสุด 4686

84 จ้ำงเหมำท ำพวงมำลำ 1,000.00                      1,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อ ำนำจหีบทอง 5 แยกนครไทย(นุสรำ)อ ำนำจหีบทอง 5 แยกนครไทย(นุสรำ)รำคำต่ ำสุด 4687

85 ว.เคร่ืองบริโภค 1,860.00                      1,860.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4711

86 ว.เคร่ืองบริโภค 905 905 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4712

87 ว.ก่อสร้ำง 560.00                        560.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.กระจกฮ้ัวเชียงล้ง หจก.กระจกฮ้ัวเชียงล้ง รำคำต่ ำสุด 4715

88 ว.งำนบ้ำนงำนครัว 85,500.00                    85,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง  ซัพพลำย จ ำกัดบ.ลักค์คลีนน่ิง  ซัพพลำย จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4717

89 ว.เคร่ืองบริโภค 1,910.00                      1,910.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4751

90 ว.เคร่ืองบริโภค 580.00                        580.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4752

91 ว.เคร่ืองบริโภค 1,840.00                      1,840.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4791

92 ว.เคร่ืองบริโภค 1,145.00                      1,145.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4792

93 ว.เคร่ืองบริโภค 1,540.00                      1,540.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4831

94 ว.เคร่ืองบริโภค 1,250.00                      1,250.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4832

95 ว.เคร่ืองบริโภค 2,020.00                      2,020.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4833



96 ว.เคร่ืองบริโภค 815.00                        815.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4834

97 ว.เคร่ืองบริโภค 2,020.00                      2,020.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4835

98 ว.เคร่ืองบริโภค 675.00                        675.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4836

99 ว.เคร่ืองบริโภค 1,940.00                      1,940.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4837

100 ว.เคร่ืองบริโภค 825.00                        825.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4838

101 ว.เคร่ืองบริโภค 1,794.00                      1,794.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 4839

102 ว.ส ำนักงำน 4,215.00                      4,215.00     วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 4840

103 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ 3,000.00                      3,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่ ส.ประสิทธ์ิยนต์ ร้ำน อู่ ส.ประสิทธ์ิยนต์ รำคำต่ ำสุด 4841

104 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ 120.00                        120.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนครไทยกำรยำง ร้ำนนครไทยกำรยำง รำคำต่ ำสุด 4843

105 ว.เคร่ืองบริโภค 2,020.00                      2,020.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 4871

106 ว.เคร่ืองบริโภค 1,014.75                      1,014.75     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4872

107 ว.งำนบ้ำนงำนครัว 85,500.00                    85,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง  ซัพพลำย จ ำกัดบ.ลักค์คลีนน่ิง  ซัพพลำย จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4873

108 ว.เคร่ืองบริโภค 715.00                        715.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 4913

109 ว.เคร่ืองบริโภค 1,860.00                      1,860.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 4914

110 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 5,154.19                      5,154.19     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำจ ำกัดบริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำจ ำกัดรำคำต่ ำสุด 4915

111 ว.ยำนพำหนะและขนส่ง 3,000.00                      3,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ส. ฮวดหลีแบตเตอร่ี (หมอแบด)ส. ฮวดหลีแบตเตอร่ี (หมอแบด) รำคำต่ ำสุด 4917

112 ว.เคร่ืองบริโภค 760.00                        760.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 4951

113 ว.เคร่ืองบริโภค 1,700.00                      1,700.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 4952

114 ว.เคร่ืองบริโภค 1,025.00                      1,025.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 4991

115 ว.เคร่ืองบริโภค 1,520.00                      1,520.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 4992

116 ว.เคร่ืองบริโภค 1,890.00                      1,890.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 5031



117 ว.เคร่ืองบริโภค 715.00                        715.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 5032

118 ว.เคร่ืองบริโภค 2,010.00                      2,010.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 5033

119 ว.เคร่ืองบริโภค 745.00                        745.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 5034

120 ว.ส ำนักงำน 1,716.00                      1,716.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 5037

121 ว.ส ำนักงำน 2,151.00                      2,151.00     วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 5038

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย 

(นำยศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)



รหัสส่ังซ้ือ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี

BO-6310-00001 ยา 485,470.77 485,470.77 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 229 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 55,000.00 55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 230 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 208,281.80 208,281.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 231 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 28,954.20 28,954.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 232 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 74,900.00 74,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 233 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 203,300.00 203,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด ราคาต่ าสุด 234 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 235 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 17,600.00 17,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด ราคาต่ าสุด 236 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 29,960.00 29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต่ าสุด 237 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 175,200.00 175,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 238 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 16,350.00 16,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาต่ าสุด 239 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 37,000.00 37,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 240 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด ราคาต่ าสุด 241 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 41,600.00 41,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 242 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 44,900.00 44,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด ราคาต่ าสุด 243 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด ราคาต่ าสุด 244 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 37,000.00 37,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด ราคาต่ าสุด 245 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 16,600.00 16,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 246 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 15,100.00 15,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ราคาต่ าสุด 247 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 1,300.00 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 37,350.00 37,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 248 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ราคาต่ าสุด 249 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 250 9/10/2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันท่ี 2 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563



BO-6310-00001 ยา 5,388.06 5,388.06 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 251 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 142,475.00 142,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ าสุด 252 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 25,840.50 25,840.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 253 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 39,590.00 39,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ าสุด 254 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 13,290.00 13,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทย เมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทย เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 255 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด ราคาต่ าสุด 256 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 19,260.00 19,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา(2508) จ ากัด บริษัท หาญไทยฟาร์มา(2508) จ ากัด ราคาต่ าสุด 257 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 75,120.00 75,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 258 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด ราคาต่ าสุด 259 9/10/2563
BO-6310-00001 ยา 388,089.30 388,089.30 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด 260 9/10/2563
BO-6310-00002 ยา 14,270.00 14,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 261 9/10/2563
BO-6310-00002 ยา 15,900.00 15,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดบริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด ราคาต่ าสุด 262 9/10/2563
BO-6310-00002 ยา 70,350.00 70,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 263 9/10/2563
BO-6310-00002 ยา 20,500.00 20,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด ราคาต่ าสุด 264 9/10/2563
BO-6310-00002 ยา 17,650.00 17,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุด 265 9/10/2563
BO-6310-00002 ยา 12,400.00 12,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด บริษัท มาซา แลบ จ ากัด ราคาต่ าสุด 266 9/10/2563
BO-6310-00002 ยา 51,000.00 51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด ราคาต่ าสุด 267 9/10/2563
BO-6310-00003 วัสดุเภสัชกรรม 114,000.00 114,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จ ากัด บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 2441 9/10/2563
BO-6310-00003 วัสดุเภสัชกรรม 4,437.92 4,437.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00003 วัสดุเภสัชกรรม 360.00 360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 41,250.00 41,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 2442 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,250.00 3,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 6,800.00 6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 2443 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 39,055.00 39,055.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)จ ากัด (มหาชน)บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 2444 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 114,695.00 114,695.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 2445 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 34,770.00 34,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 2446 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 373,323.00 373,323.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 2447 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 27,040.00 27,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต่ าสุด 2448 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 39,728.00 39,728.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 2449 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 2451 9/10/2563



BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 12,900.00 12,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 2452 9/10/2563
BO-6310-00004 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 12,112.40 12,112.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 2450 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 11,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 2453 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 7,704.00 7,704.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดบริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด ราคาต่ าสุด 2454 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 1,086.05 1,086.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)จ ากัด (มหาชน)บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 2455 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 65,920.03 65,920.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 2456 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 12,500.00 12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีไลอ้อน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซีไลอ้อน ซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 2457 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 5,340.00 5,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 2458 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 2459 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 42,446.90 42,446.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 2460 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 88,950.00 88,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 2461 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต่ าสุด 2462 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 25,662.40 25,662.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 2463 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 34,944.60 34,944.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) ราคาต่ าสุด 2464 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 2,620.00 2,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล  อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเซีย เมดิคอล  อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 4,380.00 4,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 3,400.00 3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/10/2563

BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 36,295.00 36,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 2465 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 19,100.00 19,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 2466 9/10/2563
BO-6310-00005 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 2,104.00 2,104.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ ราคาต่ าสุด 9/10/2563
BO-6310-00006 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ ากัด บริษัท สไปโร เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 2467 9/10/2563
BO-6310-00008 ยา 49,660.00 49,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดราคาต่ าสุด 5/10/2563
BO-6310-00009 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 2534 26/10/2563
BO-6310-00009 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอริเทค จ ากัด บริษัท พรอสเพอริเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด 26/10/2563
BO-6310-00009 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 3,760.00 3,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 26/10/2563
BO-6310-00009 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 33,500.00 33,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียล เมดิคอล จ ากัด บริษัท เรียล เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 2535 26/10/2563
BO-6310-00009 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 59,193.47 59,193.47 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) ราคาต่ าสุด 2536 26/10/2563
BO-6310-00010 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 2537 26/10/2563
BO-6310-00010 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 39,000.00 39,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 2538 26/10/2563
BO-6310-00010 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 9,350.00 9,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 2539 26/10/2563



BO-6310-00010 วัสดุเภสัชกรรม 11,128.00 11,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิซัพพลาย ร้านประสิทธ์ิซัพพลาย ราคาต่ าสุด 2540 26/10/2563
BO-6310-00011 ยา 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 298 26/10/2563
BO-6310-00011 ยา 110,103.00 110,103.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 299 26/10/2563
BO-6310-00011 ยา 51,000.00 51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด ราคาต่ าสุด 300 26/10/2563
BO-6310-00011 ยา 11,800.00 11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต่ าสุด 301 26/10/2563

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ก่อสร้างอาคารผ่าตัดคลอด
และผู้ป่วยหนัก (ICU)

          35,000,000        33,879,000 ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพราร่ี
 คอนสตร๊ัคช่ัน  ราคา  
33,858,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามัคคีการ
ช่างพิษณุโลก ราคา 33,869,000
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอน
เทมโพราร่ี คอน
สตร๊ัคช่ัน  ราคา 
33,858,000  บาท

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
ตามเอกสาร และ
เสนอราคาต่ าสุด

580/2561  ลงวันท่ี 
 12 มีนาคม  2561

2 ก่อสร้างอาคาร 6 ช้ัน 144
 เตียง พ้ืนท่ีประมาณ 
4,496 ตารางเมตร ตาม
แบบเลขท่ี 9073

          73,000,000        72,783,000 ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1.บริษัท มหาฤกษ์ด ารงพัฒนา 
จ ากัด ราคา  69,988,000  บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิษณุออโต้แอร์
  ราคา 62,900,000 บาท       
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพราร่ี
 คอนสตรัคช่ัน ราคา  
63,400,000  บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัยบึงสาม
พัน   ราคา 63,634,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พิษณุออโต้แอร์  ราคา
 62,900,000 บาท

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
ตามเอกสาร และ
เสนอราคาต่ าสุด

730/2562 ลงวันท่ี 
13 กันยายน 2562

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบ  สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2563

โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย
วันท่ี  2 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
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