
  
                  

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 
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