
  
                  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/70   วันที่     9  มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

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

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  
บน website ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

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

 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงซ่อมระบบท่อห้องน้ ำ 3,450.00                   3,450.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จก. รำคำต่ ำสุด 1302

2 ว.ก่อสร้ำง 3,590.00                   3,590.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ส.เรืองโรจน์สระบุรี ส.เรืองโรจน์สระบุรี รำคำต่ ำสุด 1394

3 ว.ยำนพำหนะและขนส่ง 20,000.00                 20,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ดีแทคไตรเน็ต ดีแทคไตรเน็ต รำคำต่ ำสุด 1397

4 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 7,563.83                   7,563.83         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ โชคไพศำล นำยอ ำนำจ โชคไพศำล รำคำต่ ำสุด 1399

5 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 7,223.04                   7,223.04         วิธีเฉพำะเจำะจง โซวิค จ ำกัด โซวิค จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1401

6 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 4,653.97                   4,653.97         วิธีเฉพำะเจำะจง สกำยเวฟ เทคโนโลยี ซีสเทม จ ำกัด สกำยเวฟ เทคโนโลยี ซีสเทม จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1403

7 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 16,378.49                 16,378.49       วิธีเฉพำะเจำะจง เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส รำคำต่ ำสุด 1405

8 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 2,780.00                   2,780.00         วิธีเฉพำะเจำะจง พิษณุโลกดอทคอม พิษณุโลกดอทคอม รำคำต่ ำสุด 1426

9 ว.เคร่ืองบริโภค 1,910.00                   1,910.00         วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1462

10 ว.เคร่ืองบริโภค 770.00                      770.00           วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1463

11 ว.เคร่ืองบริโภค 2,170.00                   2,170.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ริโก้(ประเทศไทย) จ ำกัด ริโก้(ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1480

12 ว.เคร่ืองบริโภค 1,515.00                   1,515.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1481

13 ว.เคร่ืองบริโภค 1,370.00                   1,370.00         วิธีเฉพำะเจำะจง เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จ ำกัด เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1497

14 ว.เคร่ืองบริโภค 815.00                      815.00           วิธีเฉพำะเจำะจง เอเซียวัสดุ เอเซียวัสดุ รำคำต่ ำสุด 1498

15 ว.เคร่ืองบริโภค 2,140.00                   2,140.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 1598

16 ว.เคร่ืองบริโภค 505.00                      505.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 1599

17 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 2,380.00                   2,380.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 1601

18 จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 11,290.00                 11,290.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 1603

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันท่ี 9 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564



19 ว.เคร่ืองบริโภค 2,020.00                   2,020.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 1626

20 ว.เคร่ืองบริโภค 1,845.00                   1,845.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 1627

21 ว.เคร่ืองบริโภค 835.00                      835.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 1628

22 ว.เคร่ืองบริโภค 565.00                      565.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 1629

23 ว.เคร่ืองบริโภค 2,005.00                   2,005.00         วิธีเฉพำะเจำะจง สวนป้ำสมพร สวนป้ำสมพร รำคำต่ ำสุด 1643

24 ว.เคร่ืองบริโภค 850.00                      850.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 1644

25 ว.วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 422,900.00                422,900.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เฟริมเมอร์ จ ำกัด บ.เฟริมเมอร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2.32

26 ว.วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 124,990.00                124,990.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค รำคำต่ ำสุด 2.33

27 ว.วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 70,420.00                 70,420.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด บริษัท แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2.34

28 ว.วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 15,720.00                 15,720.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ำกัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2.88

29 ว.วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 454,080.00                454,080.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เฟริมเมอร์ จ ำกัด บ.เฟริมเมอร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2.89

30 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจคัดกรองโลหิต 11,200.00                 11,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง สภำกำชำดไทย สภำกำชำดไทย รำคำต่ ำสุด 2.19

31 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง 62,187.00                 62,187.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2.20

(นำยศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      9  มีนาคม  2564 
หัวข้อ  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายพัทธนันท์  มาแจ๊ด)                              (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4              วันที่  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4     
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                       วันที่  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
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