
  
                  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/3.1   วันที่     11  มกราคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ต ามมาตรา      
๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
บน website ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต                                     
  
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สัญญำ

หรือ

ข้อตกลง

ในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 เช่ำใช้อินเตอร์เน็ต                       8,300.00      8,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กสท โทรคมนำคม 

จ ำกัด(มหำชน)

กสท โทรคมนำคม จ ำกัด

(มหำชน)
รำคำต่ ำสุด 4926

2 ค่ำโทรศัพท์                       1,495.86      1,495.86 วิธีเฉพำะเจำะจง ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 5090

3 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์                       2,500.00      2,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล 

ซัพพลำย จ ำกัด

เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลำย 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 5623

4 ว.เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                     39,868.88    39,868.88 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด 

(มหำชน)

บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) รำคำต่ ำสุด 5763

5 ค่ำซอฟต์แวร์                     26,125.00    26,125.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำงกอก เมดิคอล 

ซอฟแวร์ จ ำกัด

บำงกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 6633

6 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์                         850.00        850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ธงชัยกำรช่ำง อู่ธงชัยกำรช่ำง รำคำต่ ำสุด 6634

แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันท่ี  11  เดือน  มกราคม พ.ศ.  2564



7 เช่ำอุปกรณ์                       1,100.00      1,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์

เมช่ัน เซอร์วิส จ ำกัด

เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน 

เซอร์วิส จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 6639

8 ค่ำบริกำร                       2,247.00      2,247.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์

เมช่ัน เซอร์วิส จ ำกัด

เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน 

เซอร์วิส จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 6642

9 ค่ำเช่ำใช้อินเตอร์เน็ต                       8,300.00      8,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กสท โทรคมนำคม 

จ ำกัด (มหำชน)

กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 

(มหำชน)
รำคำต่ ำสุด 6642

10 วัสดุกำรแพทย์                   310,880.00   310,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ที เค เมดิคอล ที เค เมดิคอล รำคำต่ ำสุด 6806

11 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,865.00      1,865.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 6891

12 ว.เคร่ืองบริโภค                         775.00        775.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 6892

13 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                         299.00        299.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ

 จ ำกัด (พิษณุโลก)

บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 

(พิษณุโลก)
รำคำต่ ำสุด 6899

14 ว.เคร่ืองบริโภค                       2,070.00      2,070.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 6941

15 ว.เคร่ืองบริโภค                         810.00        810.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 6942

16 ค.ส ำนักงำน                       4,470.00      4,470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 6943

17 ว.เคร่ืองบริโภค                       2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 6991

18 ว.เคร่ืองบริโภค                         665.00        665.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 6992

19 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7031

20 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,125.00      1,125.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7032

21 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,860.00      1,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7033

22 ว.เคร่ืองบริโภค                         665.00        665.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7034

23 ว.เคร่ืองบริโภค                       2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7035



24 ว.เคร่ืองบริโภค                         800.00        800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7036

25 ว.ส ำนักงำน                       1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 7038

26 จ้ำงย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศ                     13,315.00    13,315.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นิรันดร์เคร่ืองเย็น นิรันดร์เคร่ืองเย็น รำคำต่ ำสุด 7042

27 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,730.00      1,730.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7171

28 ว.เคร่ืองบริโภค                         980.00        980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7172

29 ว.ส ำนักงำน                       2,928.00      2,928.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 7175

30 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                    18,332.31    18,332.31 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ

พิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำย

โตโยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 7179

31 จ้ำงเหมำถ่ำยแบบแปลน                     19,730.80    19,730.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท 64 พร้ินต้ิง 

แอนด์ กรำฟฟิค 

(2559) จ ำกัด

บริษัท 64 พร้ินต้ิง แอนด์ 

กรำฟฟิค (2559) จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 7181

32 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,760.00      1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7291

33 ว.เคร่ืองบริโภค                         675.00        675.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7292

34 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                      3,270.99      3,270.99 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ

พิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำย

โตโยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 7299

35 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                         325.00        325.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำปิงปศุสัตว์ 

(2000) จ ำกัด

บริษัท น้ ำปิงปศุสัตว์ (2000) 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 7302

36 ค.กำรแพทย์                     69,000.00    69,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อัมรินทร์ เมดิคอล 

จ ำกัด

อัมรินทร์ เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 7307



37 ค.กำรแพทย์                   321,000.00   321,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี

 ซีสเต็ม จ ำกัด

วิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี ซีสเต็ม 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 7309

38 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,470.00      1,470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7381

39 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,195.00      1,195.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7382

40 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,920.00      1,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7383

41 ว.เคร่ืองบริโภค                         910.00        910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7384

42 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,760.00      1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7385

43 ว.เคร่ืองบริโภค                         835.00        835.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7386

44 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,760.00      1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7387

45 ว.เคร่ืองบริโภค                         825.00        825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7388

46 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,530.00      1,530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7389

47 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,350.00      1,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7390

48 ว.ส ำนักงำน                       1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 7391

49 ว.โฆษณำและเผยแพร่                     69,000.00    69,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เมดิกำ แพ็คก้ิง

 จ ำกัด

บริษัท เมดิกำ แพ็คก้ิง จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 7400

50 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                     22,000.00    22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ล ำปำง แอล.ซี.ซัพ

พลำย

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล ำปำง 

แอล.ซี.ซัพพลำย
รำคำต่ ำสุด 7402

51 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                     51,540.00    51,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง 

ซัพพลำย

บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด 7404



52 ว.ไฟฟ้ำและวิทยุ, ว.ก่อสร้ำง                       3,000.00      3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เมืองธรรมกำรไฟฟ้ำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เมืองธรรม

กำรไฟฟ้ำ
รำคำต่ ำสุด 7409

53 ว.ก่อสร้ำง                       1,980.00      1,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. กวำงเต็กล้ง บจก. กวำงเต็กล้ง รำคำต่ ำสุด 7411

54 ค.กำรแพทย์                     69,000.00    69,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อัมรินทร์ เมดิคอล 

จ ำกัด

อัมรินทร์ เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 7419

55 ว.เคร่ืองบริโภค                       2,050.00      2,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7501

56 ว.เคร่ืองบริโภค                         810.00        810.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7502

57 ว.ส ำนักงำน                       3,025.00      3,025.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 7506

58 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                     77,975.00    77,975.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 7513

59 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7553

60 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,140.00      1,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7554

61 ว.ยำนพำหนะและขนส่ง                       1,337.50      1,337.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนสวน 

อิเล็คโทรนิคส์ จ ำกัด

บริษัท บ้ำนสวน อิเล็คโทรนิคส์

 จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 7568

62 ว.เคร่ืองบริโภค                       2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7672

63 ว.เคร่ืองบริโภค                         790.00        790.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7673

64 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                        120.00        120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.เจริญยนต์ ส.เจริญยนต์ รำคำต่ ำสุด 7812

65 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,780.00      1,780.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7814

66 ว.เคร่ืองบริโภค                         975.00        975.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 7815



67 ว.ยำนพำหนะและขนส่ง                     12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ค็อกพิท โปร

ไทร์ คำร์สปอร์ต จ ำกัด

บริษัท ค็อกพิท โปรไทร์ คำร์

สปอร์ต จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 7817

68 ว.ส ำนักงำน                     12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จูนกำรพิมพ์ จูนกำรพิมพ์ รำคำต่ ำสุด 7820

69 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,730.00      1,730.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8241

70 ว.เคร่ืองบริโภค                         935.00        935.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8242

71 ว.เคร่ืองบริโภค                       2,120.00      2,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8243

72 ว.เคร่ืองบริโภค                         720.00        720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8244

73 ว.เคร่ืองบริโภค                       2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8245

74 ว.เคร่ืองบริโภค                         930.00        930.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8246

75 ว.ส ำนักงำน                       1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วุฒิชัยน้ ำด่ืม วุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 8247

76 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,890.00      1,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8301

77 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,100.00      1,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8302

78 ว.ส ำนักงำน                       2,275.00      2,275.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 8303

79 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,950.00      1,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8621

80 ว.เคร่ืองบริโภค                         925.00        925.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8622

81 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                     28,080.00    28,080.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มำ

ดีเปเปอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มำดีเปเปอร์ รำคำต่ ำสุด 8623

82 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                     11,125.00    11,125.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หสม. จินดำพำณิชย์ หสม. จินดำพำณิชย์ รำคำต่ ำสุด 8625

83 ว.ก่อสร้ำง                     31,850.00    31,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอเซียวัสดุ เอเซียวัสดุ รำคำต่ ำสุด 8627



84 ว.ส ำนักงำน                     36,314.00    36,314.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 8630

85 ว.ไฟฟ้ำและวิทยุ                     11,140.00    11,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 8632

86 ว.เคร่ืองบริโภค                     14,923.00    14,923.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 8634

87 ว.คอมพิวเตอร์                       4,140.00      4,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 8636

88 ว.เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                       3,750.00      3,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนครไทยแก๊ส ร้ำนนครไทยแก๊ส รำคำต่ ำสุด 8638

89 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                     39,401.00    39,401.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 8640

90 ว.ไฟฟ้ำและวิทยุ                     16,646.00    16,646.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เมืองธรรมกำรไฟฟ้ำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เมืองธรรม

กำรไฟฟ้ำ
รำคำต่ ำสุด 8642

91 ว.ก่อสร้ำง                       7,639.80      7,639.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แคทิส (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

บริษัท แคทิส (ไทยแลนด์) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 8644

92 ว.ก่อสร้ำง                         960.00        960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟ.พี.เอช. 

เมดิคอล จ ำกัด

บริษัท เอฟ.พี.เอช. เมดิคอล 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 8646

93 ว.ก่อสร้ำง                         500.00        500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พิจิตร เดนตัล 

2005 จ ำกัด

บริษัท พิจิตร เดนตัล 2005 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 8648

94 ว.ก่อสร้ำง                       2,990.00      2,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

(มหำชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 จ ำกัด (มหำชน)
รำคำต่ ำสุด 8650



95 ว.เคร่ืองบริโภค                       2,000.00      2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8681

96 ว.เคร่ืองบริโภค                         615.00        615.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8682

97 ว.กำรแพทย์                       2,400.00      2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เมดิคอลอีควีปเม้นท์ 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส

เมดิคอลอีควีปเม้นท์ เซลล์

แอนด์เซอร์วิส
รำคำต่ ำสุด 8686

98 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,760.00      1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8722

99 ว.เคร่ืองบริโภค                         520.00        520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8723

100 ว.เคร่ืองบริโภค                         290.00        290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สวนป้ำสมพร สวนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 8733

101 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,600.00      1,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8751

102 ว.เคร่ืองบริโภค                         490.00        490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8752

103 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,600.00      1,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8754

104 ว.เคร่ืองบริโภค                         440.00        440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8755

105 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,720.00      1,720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8756

106 ว.เคร่ืองบริโภค                         460.00        460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8757

107 ว.ส ำนักงำน                       1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 8758

108 ว.เคร่ืองบริโภค                         475.00        475.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สวนป้ำสมพร สวนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 8759

109 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,575.00      1,575.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8781

110 ว.เคร่ืองบริโภค                         470.00        470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8782

111 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,700.00      1,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 8821

112 ว.เคร่ืองบริโภค                         630.00        630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8822

113 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,700.00      1,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 1



114 ว.เคร่ืองบริโภค                         620.00        620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2

115 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,750.00      1,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 3

116 ว.เคร่ืองบริโภค                         650.00        650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 4

117 ว.ส ำนักงำน                       1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 11

118 ว.ส ำนักงำน                       3,652.00      3,652.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 12

(นำยศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย





















ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 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

2 เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์
โธปิติกส์ จ านวน 2 เตียง

            4,900,000          4,900,000 ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1. บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด 
ราคา 4,895,000  บาท          
2. บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด ราคา
 4,900,000 บาท

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด ราคา 
4,895,000  บาท

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
ตามเอกสาร และ
เสนอราคาต่ าสุด

313/2564 ลงวันท่ี 
16 ธันวาคม 2563

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบ  สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2563

โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย
วันท่ี  11 เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2564





แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      11  มกราคม  2564 
หัวข้อ  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
รายละเอียดข้อมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายพัทธนันท์  มาแจ๊ด)                              (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4              วันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4     
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                          วันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



  
                  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/๒๕.๑  วันที ่    8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๔ บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ต ามมาตรา      
๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๔  
บน website ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต                                     
  
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงบริกำรส่ือสำร                       4,687.56      4,687.56 วิธีเฉพำะเจำะจง ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์

แซล คอมมิวนิเคช่ัน 

จก.

ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม

มิวนิเคช่ัน จก.
รำคำต่ ำสุด 6518

2 จ้ำงเหมำขนย้ำยขยะติดเช้ือ                     36,120.00    36,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.เรืองโรจน์สระบุรี ส.เรืองโรจน์สระบุรี รำคำต่ ำสุด 6643

3 จ้ำงบริกำรส่ือสำร                       1,496.93      1,496.93 วิธีเฉพำะเจำะจง ดีแทคไตรเน็ต ดีแทคไตรเน็ต รำคำต่ ำสุด 6644

4 ว.ส ำนักงำน                         310.00        310.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ โชคไพศำล นำยอ ำนำจ โชคไพศำล รำคำต่ ำสุด 6706

5 ค.กำรแพทย์                   270,000.00   270,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โซวิค จ ำกัด โซวิค จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 7394

6 ค.ส ำนักงำน                     18,988.22    18,988.22 วิธีเฉพำะเจำะจง สกำยเวฟ เทคโนโลยี 

ซีสเทม จ ำกัด

สกำยเวฟ เทคโนโลยี ซีสเทม 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 7399

7 ว.กำรแพทย์                     19,500.00    19,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เมดิคอล อีควิปเม้นท์ 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส

เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์

แอนด์เซอร์วิส
รำคำต่ ำสุด 7571

แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันท่ี   8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564



8 จ้ำงเหมำท ำส่ือ

ประชำสัมพันธ์

                    18,190.00    18,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พิษณุโลกดอทคอม พิษณุโลกดอทคอม รำคำต่ ำสุด 7816

9 จ้ำงบริกำร GPS                       2,247.00      2,247.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์

เมช่ัน จ ำกัด

เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 8653

10 เช่ำอุปกรณ์                       1,100.00      1,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์

เมช่ัน จ ำกัด

เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 8654

11 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร                       6,000.00      6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ริโก้(ประเทศไทย) 

จ ำกัด

ริโก้(ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 8720

12 ค.กำรแพทย์                   192,600.00   192,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย)จ ำกัด

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 8721

13 ค.กำรแพทย์                     50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล 

จ ำกัด

เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 8761

14 ว.ก่อสร้ำง                     29,400.00    29,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอเซียวัสดุ เอเซียวัสดุ รำคำต่ ำสุด 8785

15 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,700.00      1,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 5

16 ว.เคร่ืองบริโภค                         490.00        490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 6

17 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,680.00      1,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 7

18 ว.เคร่ืองบริโภค                         425.00        425.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 8

19 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,525.00      1,525.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 9

20 ว.เคร่ืองบริโภค                         965.00        965.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 10

21 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,545.00      1,545.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 31

22 ว.เคร่ืองบริโภค                         460.00        460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 32



23 ว.เคร่ืองบริโภค                         245.00        245.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สวนป้ำสมพร สวนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 35

24 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,405.00      1,405.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 91

25 ว.เคร่ืองบริโภค                         930.00        930.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 92

26 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                      5,339.84      5,339.84 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ

พิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำย

โตโยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 104

27 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและ

เผยแพร่

                    24,032.20    24,032.20 วิธีเฉพำะเจำะจง พี.อำร์.ที ซีสเท็ม พี.อำร์.ที ซีสเท็ม รำคำต่ ำสุด 110

28 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,380.00      1,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 122

29 ว.เคร่ืองบริโภค                         530.00        530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 123

30 จ้ำงซ่อมค.งำนบ้ำนงำนครัว                       1,658.50      1,658.50 วิธีเฉพำะเจำะจง นิรันดร์เคร่ืองเย็น นิรันดร์เคร่ืองเย็น รำคำต่ ำสุด 127

31 ว.กำรแพทย์                     37,000.00    37,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ไพร์ม เมดิคอล จ ำกดั ไพร์ม เมดิคอล จ ำกดั รำคำต่ ำสุด 131

32 ค.กำรแพทย์                     15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แก่นนคร เวิลด์เทค 

(ประเทศไทย)

แก่นนคร เวิลด์เทค (ประเทศ

ไทย)
รำคำต่ ำสุด 132

33 ค.กำรแพทย์                     82,500.00    82,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล 

จ ำกัด

เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 133

34 ค.กำรแพทย์                     53,000.00    53,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็มมิเน้นซ์ เอ็มมิเน้นซ์ รำคำต่ ำสุด 134

35 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์                     26,500.00    26,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สยำมอินเตอร์เนช่ัน

แนล เมดิคอล อีควิป

เม้นท์ จก.

สยำมอินเตอร์เนช่ันแนล เมดิ

คอล อีควิปเม้นท์ จก.
รำคำต่ ำสุด 135

36 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,380.00      1,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 151



37 ว.เคร่ืองบริโภค                         355.00        355.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 152

38 ว.ส ำนักงำน                       2,252.00      2,252.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 153

39 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                      9,746.10      9,746.10 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ

พิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำย

โตโยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 167

40 ว.ก่อสร้ำง                       3,342.00      3,342.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. กวำงเต็กล้ง บจก. กวำงเต็กล้ง รำคำต่ ำสุด 170

41 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                      3,555.61      3,555.61 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุพิษณุโลก

เซอร์วิส จ ำกัด

บริษัท อีซูซุพิษณุโลกเซอร์วิส 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 173

42 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,540.00      1,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 191

43 ว.เคร่ืองบริโภค                         635.00        635.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 192

44 ว.เคร่ืองบริโภค                         180.00        180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สวนป้ำสมพร สวนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 193

45 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,640.00      1,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 195

46 ว.เคร่ืองบริโภค                         395.00        395.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 196

47 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,535.00      1,535.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 197

48 ว.เคร่ืองบริโภค                         755.00        755.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 198

49 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 199

50 จ้ำงซ่อมค.งำนบ้ำนงำนครัว                     27,563.20    27,563.20 วิธีเฉพำะเจำะจง เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพ

พลำย จ ำกัด

เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลำย 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 200



51 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                      6,292.14      6,292.14 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ

พิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำย

โตโยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 205

52 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                       1,200.00      1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนครศิลป์ ร้ำนนครศิลป์ รำคำต่ ำสุด 209

53 ว.ก่อสร้ำง                         490.00        490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ

 จ ำกัด

บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 211

54 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,365.00      1,365.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 221

55 ว.เคร่ืองบริโภค                         665.00        665.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 222

56 ว.เคร่ืองบริโภค                         300.00        300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำสมพร ร้ำนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 226

57 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                        786.45        786.45 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ

พิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำย

โตโยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 228

58 ค.กำรแพทย์                     46,000.00    46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล 

จ ำกัด

เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 231

59 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,220.00      1,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 331

60 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,095.00      1,095.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 332

61 จ้ำงเหมำถมดิน                     10,650.00    10,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงกำญจนำ  โพธื

ปลัด

นำงกำญจนำ  โพธืปลัด รำคำต่ ำสุด 333

62 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                      4,061.19      4,061.19 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ

พิษณุโลก ผู้จ ำหน่ำย

โตโยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 338



63 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,525.00      1,525.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 361

64 ว.เคร่ืองบริโภค                         515.00        515.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 362

65 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,440.00      1,440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 391

66 ว.เคร่ืองบริโภค                         470.00        470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 392

67 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,540.00      1,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 421

68 ว.เคร่ืองบริโภค                         570.00        570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 422

69 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,520.00      1,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 423

70 ว.เคร่ืองบริโภค                         720.00        720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 424

71 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,540.00      1,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 425

72 ว.เคร่ืองบริโภค                         425.00        425.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 426

73 ว.เคร่ืองบริโภค                         425.00        425.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สวนป้ำสมพร สวนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 427

74 ว.ส ำนักงำน                       1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 428

75 ว.ส ำนักงำน                       3,443.00      3,443.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 429

76 ว.ก่อสร้ำง                       2,300.00      2,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ท่อใยหิน กรุงศรี แสง

ดำว

ท่อใยหิน กรุงศรี แสงดำว รำคำต่ ำสุด 446

77 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,890.00      1,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 461

78 ว.เคร่ืองบริโภค                         610.00        610.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 462

79 ว.เคร่ืองบริโภค                         380.00        380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สวนป้ำสมพร สวนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 463

80 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,890.00      1,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 571

81 ว.เคร่ืองบริโภค                         755.00        755.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 572



82 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,910.00      1,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 611

83 ว.เคร่ืองบริโภค                         840.00        840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญซเร่ิม หมี

ดง

นำงสำวบุญซเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 612

84 ค.ส ำนักงำน                       4,380.00      4,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ไอเดียเฟอร์เจอร์ ไอเดียเฟอร์เจอร์ รำคำต่ ำสุด 618

85 ค.กำรเกษตร                       9,800.00      9,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ยนต์สยำม ยนต์สยำม รำคำต่ ำสุด 620

86 ว.กำรเกษตร                         540.00        540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหมอเหลิมเกษตร

รุ่งเรือง

ร้ำนหมอเหลิมเกษตรรุ่งเรือง รำคำต่ ำสุด 621

87 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                      5,900.00      5,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ธนกรกำรไฟฟ้ำ ธนกรกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 631

88 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                     90,620.00    90,620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง 

ซัพพลำย

บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด 633

89 ว.ส ำนักงำน, ว.โฆษณำและ

เผยแพร่

                    11,700.00    11,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 635

90 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                     28,498.00    28,498.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 637

91 ว.คอมพิวเตอร์                     32,200.00    32,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อินเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

 แอนด์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

บริษัท อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด 639



92 ว.เคร่ืองบริโภค                     13,250.00    13,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กลุ่มวิสำหกิจชุมชน

ผู้ผลิตและแปรรูป

ข้ำวต ำบลหนองกะท้ำว

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตและ

แปรรูปข้ำวต ำบลหนองกะท้ำว
รำคำต่ ำสุด 641

93 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,770.00      1,770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 644

94 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,090.00      1,090.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 645

95 ว.เคร่ืองบริโภค                       6,414.00      6,414.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน

 กรุ๊ป

หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 649

96 จ้ำงเหมำสูบส่ิงปฏิกูล                       2,700.00      2,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กิตติพงษ์  ศรีแก้ว กิตติพงษ์  ศรีแก้ว รำคำต่ ำสุด 651

97 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                       1,980.00      1,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 653

98 ว.ไฟฟ้ำและวิทยุ                         200.00        200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญเคร่ือง

เขียน กรุ๊ป
รำคำต่ ำสุด 655

99 ว.ไฟฟ้ำและวิทยุ                         700.00        700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อ ำนำจส่ือสำร อ ำนำจส่ือสำร รำคำต่ ำสุด 657

100 ว.ไฟฟ้ำและวิทยุ                       3,150.00      3,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โซวิค จ ำกัด บริษัท โซวิค จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 659

101 ว.ไฟฟ้ำและวิทยุ                       3,200.00      3,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส. ฮวดหลีแบตเตอร่ี 

(หมอแบด)

ส. ฮวดหลีแบตเตอร่ี (หมอแบด) รำคำต่ ำสุด 661

102 ว.ก่อสร้ำง                       1,840.40      1,840.40 วิธีเฉพำะเจำะจง อุ้ยเซ้งวัสดุก่อสร้ำง อุ้ยเซ้งวัสดุก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 663

103 ว.กำรเกษตร                       1,177.00      1,177.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ยนต์สยำม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ยนต์สยำม รำคำต่ ำสุด 665



104 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะ

และขนส่ง

                        120.00        120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นครไทยกำรยำง นครไทยกำรยำง รำคำต่ ำสุด 667

105 ว.เคร่ืองบริโภค                       2,040.00      2,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 671

106 ว.เคร่ืองบริโภค                         460.00        460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 672

107 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,700.00      1,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 673

108 ว.เคร่ืองบริโภค                         445.00        445.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 674

109 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,700.00      1,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 675

110 ว.เคร่ืองบริโภค                         605.00        605.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 676

111 ว.เคร่ืองบริโภค                         180.00        180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สวนป้ำสมพร สวนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 677

112 ว.ส ำนักงำน                       3,287.00      3,287.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 678

113 ว.ส ำนักงำน                       1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 680

114 จ้ำงเหมำถมดิน                       4,200.00      4,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กำญจนำ  โพธ์ิปลัด กำญจนำ  โพธ์ิปลัด รำคำต่ ำสุด 682

115 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,910.00      1,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์ชอบ ร้ำนวนำพอร์ชอบ รำคำต่ ำสุด 711

116 ว.เคร่ืองบริโภค                         735.00        735.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 712

117 ว.กำรเกษตร                       1,300.00      1,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จุฑำภรณ์ ไกรสิทธิพงศ์ จุฑำภรณ์ ไกรสิทธิพงศ์ รำคำต่ ำสุด 729

118 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,700.00      1,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 761

119 ว.เคร่ืองบริโภค                         665.00        665.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 762

120 ว.เคร่ืองบริโภค                         648.00        648.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สวนป้ำสมพร สวนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 763

121 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,765.00      1,765.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 801



122 ว.เคร่ืองบริโภค                         765.00        765.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 802

123 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,760.00      1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 841

124 ว.เคร่ืองบริโภค                         310.00        310.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 842

125 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,920.00      1,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 881

126 ว.เคร่ืองบริโภค                         875.00        875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 882

127 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,920.00      1,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 883

128 ว.เคร่ืองบริโภค                         445.00        445.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 884

129 ว.เคร่ืองบริโภค                       1,970.00      1,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 885

130 ว.เคร่ืองบริโภค                         825.00        825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 886

131 ว.ส ำนักงำน                       1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 887

132 ว.ส ำนักงำน                       2,333.00      2,333.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 889

133 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจ

วิเครำะห์ตัวอย่ำง

20,231.00                    20,231.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เนช่ันแนล 

เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์  

จ ำกัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ 

ซิสเทมส์  จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 1129/2563

134 ว.วิทยำศำสตร์และ

กำรแพทย์

294,680.00                  294,680.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ 

จ ำกัด

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 48/2564

135 ว.วิทยำศำสตร์และ

กำรแพทย์

42,000.00                    42,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค รำคำต่ ำสุด 63/2564

136 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจคัด

กรองโลหิต

25,820.00                    25,820.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิต

แห่งชำติ สภำกำชำด

ไทย

ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

สภำกำชำดไทย
รำคำต่ ำสุด 1251/2564



137 ว.วิทยำศำสตร์และ

กำรแพทย์

360.00                        360.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิต

แห่งชำติ สภำกำชำด

ไทย

ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

สภำกำชำดไทย
รำคำต่ ำสุด 1240/2564

138 ว.วิทยำศำสตร์และ

กำรแพทย์

59,240.00                    59,240.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิต

แห่งชำติ สภำกำชำด

ไทย

ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

สภำกำชำดไทย
รำคำต่ ำสุด 1250/2564

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย

(นำยศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 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 มกรำคม  2564

โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย
วันท่ี  8  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      8  กุมภาพันธ์  2564 
หัวข้อ  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายพัทธนันท์  มาแจ๊ด)                              (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4         วันที่  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4     
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                       วันที่  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



  
                  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/๔๓  วันที ่    ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ต ามมาตรา      
๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
บน website ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต                                     
  
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 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 กุมภำพันธ์  2564

โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย
วันท่ี  25 เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564



รหัสส่ังซ้ือ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี

BO-6402-00008 ยา 41,048.20 41,048.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.163 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.164 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 13,375.00 13,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.165 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 1,900.00 1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 79,640.00 79,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.166 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 26,600.00 26,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.167 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.168 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 12,840.00 12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.169 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 296,900.00 296,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.170 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 11,800.00 11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.171 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.173 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 20,500.00 20,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.174 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.175 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 4,400.00 4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันท่ี 25 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564



BO-6402-00008 ยา 1,890.00 1,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.176 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 150,500.00 150,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.177 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 44,950.00 44,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.178 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 48,870.00 48,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.179 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.180 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี ราคาต่ าสุด ภส.6402.181 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 6,800.00 6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.189 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 53,351.00 53,351.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.190 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 37,557.00 37,557.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.191 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 12,400.00 12,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.192 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 42,575.00 42,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ภส.6402.193 19/2/2564

BO-6402-00010 วัสดุเภสัชกรรม 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จ ากัด บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 448 19/2/2564

BO-6402-00010 วัสดุเภสัชกรรม 11,128.00 11,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิซัพพลาย ร้านประสิทธ์ิซัพพลาย ราคาต่ าสุด 449 19/2/2564

BO-6402-00010 วัสดุเภสัชกรรม 40,500.00 40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ ราคาต่ าสุด 450 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 5,350.00 5,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 451 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 12,347.80 12,347.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 452 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาต่ าสุด 453 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 8,234.00 8,234.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 454 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10,700.00 10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 455 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 396,500.00 396,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 456 19/2/2564



BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 11,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 457 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 5,845.00 5,845.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 458 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 41,890.50 41,890.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 459 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 10,750.00 10,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 460 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 461 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 6,300.00 6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต่ าสุด 462 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 4,565.00 4,565.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 53,662.11 53,662.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) ราคาต่ าสุด 463 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 3,930.00 3,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล  อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเซีย เมดิคอล  อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 12,170.00 12,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 464 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 16,625.00 16,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 465 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 18,200.00 18,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 466 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 21,100.00 21,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 467 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 15,632.70 15,632.70 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส ราคาต่ าสุด 468 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 33,100.00 33,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด 469 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ธอีสท์ ซิสเตมส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ธอีสท์ ซิสเตมส์ ราคาต่ าสุด 470 19/2/2564

BO-6402-00013 ยา 118,600.00 118,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.172 19/2/2564

BO-6402-00013 ยา 12,250.00 12,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.183 19/2/2564

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      25  กุมภาพันธ์  2564 
หัวข้อ  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายพัทธนันท์  มาแจ๊ด)                              (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4         วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4     
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                       วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
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