
  

                  

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.3/184    วันท่ี      4  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนเมษายน ๒๕๖๔ บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กำหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการ

พิจารณาการจัดซ้ือจัดจางหนวยงานของรัฐ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา      

๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนเมษายน ๒๕๖๔  

บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต                                     
  

 

                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 

                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

                                               อนุญาต 

 

 

                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      4  พฤษภาคม  2564 
หัวข้อ  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายพัทธนันท์  มาแจ๊ด)                              (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4              วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                        วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงบริกำรส่ือสำร                    5,191.17      5,191.17 วิธีเฉพำะเจำะจง ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์

แซล คอมมิวนิเคช่ัน 

จ ำกัด

ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอม

มิวนิเคช่ัน จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 1335

2 จ้ำงเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ                  18,500.60    18,500.60 วิธีเฉพำะเจำะจง เทคโนกำรไฟฟ้ำ เทคโนกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 1341

3 เช่ำใช้อินเตอร์เน็ต                    8,300.00      8,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โทรคมนำคมแห่งชำตื

 จ ำกัด (มหำชน)

โทรคมนำคมแห่งชำตื จ ำกัด 

(มหำชน)
รำคำต่ ำสุด 1358

4 จ้ำงเหมำขนย้ำยขยะติดเช้ือ                  43,180.00    43,180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.เรืองโรจน์สระบุรี ส.เรืองโรจน์สระบุรี รำคำต่ ำสุด 1372

5 จ้ำงซ่อม ค.กำรแพทย์                  14,980.00    14,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริกำรซ่อมและขำย

เคร่ืองมือแพทย์

บริกำรซ่อมและขำยเคร่ืองมือ

แพทย์
รำคำต่ ำสุด 1482

6 ว.กำรแพทย์                    1,600.00      1,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล 

จ ำกัด

เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1513

7 จ้ำงบริกำรส่ือสำร                    2,108.44      2,108.44 วิธีเฉพำะเจำะจง ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1584

แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันท่ี  ๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564



8 จ้ำงเหมำท ำตรำยำง                    4,100.00      4,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กำจ้ ำตรำยำง กำจ้ ำตรำยำง รำคำต่ ำสุด 1761

9 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                  12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ประสิทธ์ิซัพพลำย ประสิทธ์ิซัพพลำย รำคำต่ ำสุด 1783

10 ว.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์                  11,348.00    11,348.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บี สมำร์ท ชำยเอ็นซ์ 

จ ำกัด

บี สมำร์ท ชำยเอ็นซ์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1820

11 ค.กำรแพทย์                  18,900.00    18,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อัลตร้ำแล็บ จ ำกัด อัลตร้ำแล็บ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1823

12 ค.กำรแพทย์                  12,433.40    12,433.40 วิธีเฉพำะเจำะจง สยำม ทรอล่ี โปรเก

รสข่ัน จ ำกัด

สยำม ทรอล่ี โปรเกรสข่ัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1842

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

จ ำกัด

ริโก้(ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1853

14 ค่ำบริกำรGPS                    2,247.00      2,247.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เม

ซ่ัน เซอร์วิส จ ำกัด

เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมซ่ัน 

เซอร์วิส จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 1861

15 ค่ำเช่ำอุปกรณ์                    1,100.00      1,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เม

ซ่ัน เซอร์วิส จ ำกัด

เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมซ่ัน 

เซอร์วิส จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 1862

16 จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์                      690.00        690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เฮียป้ำยดีไซน์ เฮียป้ำยดีไซน์ รำคำต่ ำสุด 1903

17 ว.ส ำนักงำน                    4,525.00      4,525.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 1925

18 จ้ำงซ่อม                    2,990.00      2,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ค็อกพิท โปร

ไทร์ คำร์สปอร์ต จ ำกัด

บริษัท ค็อกพิท โปรไทร์ คำร์

สปอร์ต จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 1948

19 ว.ยำนพำหนะและขนส่ง                  11,401.87    11,401.87 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ค็อกพิท โปร

ไทร์ คำร์สปอร์ต จ ำกัด

บริษัท ค็อกพิท โปรไทร์ คำร์

สปอร์ต จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 1950

20 ว.เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                145,563.39   145,563.39 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1953



21 ว.ส ำนักงำน                      300.00        300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ  โชค

ไพศำล

นำยอ ำนำจ  โชคไพศำล รำคำต่ ำสุด 1957

22 จ้ำงซ่อม                    4,089.54      4,089.54 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ

พิษณุโลก

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก รำคำต่ ำสุด 2010

23 ว.เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                      350.00        350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด 2020

24 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,130.00      2,130.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2032

25 ว.เคร่ืองบริโภค                      861.00        861.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2033

26 จ้ำงซ่อม                  17,500.00    17,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท คอกพิท โปร์

ไฟล์คำรสปอร์ต จ ำกัด

บริษัท คอกพิท โปร์ไฟล์คำรส

ปอร์ต จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 2048

27 ว.กำรแพทย์                  12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เมดิคอล อีควีปเม้นท์ 

เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

เมดิคอล อีควีปเม้นท์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส
รำคำต่ ำสุด 2071

28 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์                  32,586.85    32,586.85 วิธีเฉพำะเจำะจง น ำวิวัฒน์กำรช่ำง

(1992)จ ำกัด

น ำวิวัฒน์กำรช่ำง(1992)จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2072

29 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์                  13,450.00    13,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก 

โซลูช่ัน จ ำกัด

ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูช่ัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2074

30 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์                    9,095.00      9,095.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค 

จ ำกัด

ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2075

31 ว.กำรแพทย์                  23,500.00    23,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โซวิคจ ำกัด โซวิคจ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2076

32 ว.กำรแพทย์                    8,500.00      8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เมดิคอล อีควีปเม้นท์ 

เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

เมดิคอล อีควีปเม้นท์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส
รำคำต่ ำสุด 2077

33 จ้ำงเหมำท ำตรำยำง                    2,590.00      2,590.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กำจ้ ำตรำยำง กำจ้ ำตรำยำง รำคำต่ ำสุด 2079



34 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,730.00      1,730.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2081

35 ว.เคร่ืองบริโภค                      940.00        940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2082

36 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์                  12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก 

โซลูช่ัน จ ำกัด

ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูช่ัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2084

37 ว.กำรแพทย์(อ่ืน)                    3,700.00      3,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีสุทธโธกำรช่ำงและ

วิศวกรรม

ศรีสุทธโธกำรช่ำงและวิศวกรรม รำคำต่ ำสุด 2085

38 จ้ำงซ่อมค.ส ำนักงำน                    2,193.50      2,193.50 วิธีเฉพำะเจำะจง นิรันดร์เคร่ืองเย็น นิรันดร์เคร่ืองเย็น รำคำต่ ำสุด 2087

39 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร                      140.00        140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พิษณุโลกเปเปอร์

แอนด์ซัพพลำย

พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพ

พลำย
รำคำต่ ำสุด 2090

40 ว.ก่อสร้ำง                    2,390.00      2,390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด 2097

41 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์                    2,550.00      2,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ธงชัยกำรช่ำง อู่ธงชัยกำรช่ำง รำคำต่ ำสุด 2101

42 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,120.00      2,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2123

43 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,120.00      2,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2124

44 ว.เคร่ืองบริโภค                      650.00        650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำบุญเร่ิม หมีดง นำงสำบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2125

45 ว.เคร่ืองบริโภค                      738.00        738.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำบุญเร่ิม หมีดง นำงสำบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2126

46 ค.ส ำนักงำน                    5,070.00      5,070.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 2144

47 ค.ส ำนักงำน                  23,550.00    23,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 2145

48                    2,170.00      2,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2151

49 จ้ำงซ่อม                    2,675.00      2,675.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นิรันดร์เคร่ืองเย็น หจก.นิรันดร์เคร่ืองเย็น รำคำต่ ำสุด 2152



50 ว.เคร่ืองบริโภค                      955.00        955.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2154

51 ว.เคร่ืองบริโภค                      570.00        570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2157

52 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,940.00      1,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2158

53 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                  79,200.00    79,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลักค์น่ิง ซัพ

พลำย จ ำกัด

บริษัท ลักค์น่ิง ซัพพลำย จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2159

54 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                  24,132.50    24,132.50 วิธีเฉพำะเจำะจง หสม.จินดำพำณชย์ หสม.จินดำพำณชย์ รำคำต่ ำสุด 2161

55 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                    3,476.64      3,476.64 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มำ

ดีเปเปอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มำดีเปเปอร์

 ส ำนักงำนใหญ่
รำคำต่ ำสุด 2163

56 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                    1,070.00      1,070.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ยนต์สยำม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ยนต์สยำม รำคำต่ ำสุด 2165

57 จ้ำงซ่อมค.ส ำนักงำน                    3,400.00      3,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นิรันดร์เคร่ืองเย็น นิรันดร์เคร่ืองเย็น รำคำต่ ำสุด 2169

58 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,120.00      2,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2171

59 ว.เคร่ืองบริโภค                      970.00        970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2172

60 ว.ส ำนักงำน                    3,272.00      3,272.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืม

อัยกำร

ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 2174

61 จ้ำงเหมำท ำตรำยำง                    2,040.00      2,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กำจ้ ำตรำยำง กำจ้ ำตรำยำง รำคำต่ ำสุด 2181

62 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร                  19,730.80    19,730.80 วิธีเฉพำะเจำะจง 64 พร้ินต้ิง แอนด์ 

กรำฟฟิค (2559) 

จ ำกัด

64 พร้ินต้ิง แอนด์ กรำฟฟิค 

(2559) จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 2182



63 ว.เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                  57,931.03    57,931.03 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด

(มหำชน)

บ.ซัสโก้ จ ำกัด(มหำชน) รำคำต่ ำสุด 2183

64 รำยงำนขอซ้ือ                    2,120.00      2,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2190

65 รำยงำนขอซ้ือ                      720.00        720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2191

66 จ้ำงซ่อม                    1,995.02      1,995.02 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุพิษณุโลก

เซอร์วิส จ ำกัด

บริษัท อีซูซุพิษณุโลกเซอร์วิส 

จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 2199

67 ว.ยำนพำหนะและขนส่ง                  20,000.00    20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท คอกพิท โปร์

ไทร์ คำร์สปอร์ต จ ำกัด

บริษัท คอกพิท โปร์ไทร์ คำร์

สปอร์ต จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 2202

68 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                    2,600.00      2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท นเรศวร โฮเซล

 จ ำกัด

บริษัท นเรศวร โฮเซล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2204

69 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน วนำพอร์คชอป ร้ำน วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2206

70 ว.เคร่ืองบริโภค                      650.00        650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2207

71 ว.เคร่ืองบริโภค                      640.00        640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2208

72 ว.เคร่ืองบริโภค                      875.00        875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2209

73 ว.เคร่ืองบริโภค                      815.00        815.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2210

74 ว.เคร่ืองบริโภค                      760.00        760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2211

75 ว.เคร่ืองบริโภค                      915.00        915.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2212

76 ว.เคร่ืองบริโภค                      715.00        715.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2213

77 จ้ำงซ่อมค.ก่อสร้ำง                    3,081.60      3,081.60 วิธีเฉพำะเจำะจง ยนต์สยำม ยนต์สยำม รำคำต่ ำสุด 2215

78 ว.ส ำนักงำน                    1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วุฒิขัยน้ ำด่ืม วุฒิขัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 2224

79 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,960.00      1,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2225



80 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2226

81 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,170.00      2,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2227

82 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2228

83 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2229

84 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2230

85                    1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วุฒิชัยน้ ำด่ืม วุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 2236

86 ว.เคร่ืองบริโถค                    2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2237

87 ว.เคร่ืองบริโถค                    1,860.00      1,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2238

88 ว.เคร่ืองบริโถค                    1,860.00      1,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2239

89 ว.เคร่ืองบริโถค                    1,860.00      1,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2240

90 ว.เคร่ืองบริโถค                      719.00        719.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2241

91 ว.เคร่ืองบริโถค                      700.00        700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2242

92 ว.เคร่ืองบริโถค                      610.00        610.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2243

93 ว.เคร่ืองบริโถค                      725.00        725.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญเร่ิม หมีดง นำงบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2244

94 ว.งำนซ่อม                    6,108.10      6,108.10 วิธีเฉพำะเจำะจง บรษัท โยต้ำพิษณุโลก

 จ ำหน่ำยโตโยต้ำจ ำกัด

บรษัท โยต้ำพิษณุโลก จ ำหน่ำย

โตโยต้ำจ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 2277

95 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน วนำพอร์คชอป ร้ำน วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2285

96 ว.เคร่ืองบริโภค                      735.00        735.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2286

97 ว.ส ำนักงำน                    2,235.00      2,235.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืม ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 2289



98 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร                      165.00        165.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พิษณุโลกเปเปอร์

แอนด์ซัพพลำย

พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพ

พลำย
รำคำต่ ำสุด 2290

99 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,800.00      1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน วนำพอร์คชอป ร้ำน วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2300

100 ว.เคร่ืองบริโภค                      655.00        655.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2301

101 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                    2,950.00      2,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำปิงปศสัตว์ บริษัท น้ ำปิงปศสัตว์ รำคำต่ ำสุด 2310

102 ว.เคร่ืองบริโภค                  13,250.00    13,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด 2312

103 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                  35,424.00    35,424.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มำดีเปเปอร์ หจก.มำดีเปเปอร์ รำคำต่ ำสุด 2314

104 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,940.00      1,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2316

105 ว.เคร่ืองบริโภค                      860.00        860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2317

106 ว.โฆษณำและเผยแพร่                      695.50        695.50 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พชรพลเทรดด้ิง หจก.พชรพลเทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด 2322

107 ว.ส ำนักงำน                    3,500.00      3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จูนกำรพิพ์ จูนกำรพิพ์ รำคำต่ ำสุด 2324

108 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                  78,035.00    78,035.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน

 กรุ๊ป

หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 2329

109 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2332

110 ว.เคร่ืองบริโภค                      765.00        765.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2333

111 ว.คอมพิวเตอร์                  27,450.00    27,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อินเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

 แอนด์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

บ.อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

รำคำต่ ำสุด 2334

112 ว.ส ำนักงำน                    1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2343



113 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,310.00      1,310.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำงบุญเม หมีดง นำงสำงบุญเม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2344

114 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,540.00      1,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2345

115 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2346

116 ว.เคร่ืองบริโภค                      700.00        700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำงบุญเม หมีดง นำงสำงบุญเม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2347

117 ว.ไฟฟ้ำ                  11,298.00    11,298.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน

 กรุ๊ป

หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 2351

118 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2357

119 ว.เคร่ืองบริโภค                      875.00        875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำงบุญเม หมีดง นำงสำงบุญเม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2358

120 ว.โฆษณำและเผยแพร่                      930.00        930.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน

 กรุ๊ป

หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 2369

121 ว.เคร่ืองแต่งกำย                    1,080.00      1,080.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน

 กรุ๊ป

หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 2371

122 ว.เคร่ืองบริโภค                  21,740.00    21,740.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน

 กรุ๊ป

หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 2373

123 ว.ส ำนักงำน                  28,317.00    28,317.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเคร่ืองเขียน

 กรุ๊ป

หจก.เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 2374

124 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,170.00      2,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอบ วนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 2410

125 ว.เคร่ืองบริโภค                      520.00        520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2411

126 ว.เคร่ืองบริโภค                      815.00        815.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2463

127 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,120.00      2,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์คชอป วนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2464

128 ว.เคร่ืองบริโภค                    2,010.00      2,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำพอร์ตชอป วนำพอร์ตชอป รำคำต่ ำสุด 2522



129 ว.เคร่ืองบริโภค                      945.00        945.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2523

130 ว.เคร่ืองบริโภค                    1,860.00      1,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2548

131 ว.เคร่ืองบริโภค                      680.00        680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2549

132 ว.ส ำนักงำน                      300.00        300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ  โชค

ไพศำล

นำยอ ำนำจ  โชคไพศำล รำคำต่ ำสุด 2558

133 ว.ส ำนักงำน                    1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 2559

134 ว.ส ำนักงำน                    3,773.00      3,773.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืม

อัยกำร

ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 2560

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย

(นำยศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)



รหัสส่ังซ้ือ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี

BO-6404-00001 ยา 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.180 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 7,850.00 7,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด ภส.6404.181 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 128,721.00 128,721.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.182 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.183 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 16,478.00 16,478.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.184 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 112,500.00 112,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.185 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 3,900.00 3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดบริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.186 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 364,900.00 364,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.187 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 13,800.00 13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.188 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 6,600.00 6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.189 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 20,500.00 20,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.190 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 22,200.00 22,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.191 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.192 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.193 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.194 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 16,200.00 16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.195 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 33,100.00 33,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.196 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.197 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 1,348.20 1,348.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 14,750.00 14,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.198 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.199 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.200 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 7,050.00 7,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทย เมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทย เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.201 19/4/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันท่ี 1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2564



BO-6404-00001 ยา 46,500.00 46,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.202 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 6,232.00 6,232.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.203 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.204 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 33,200.00 33,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัดบริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6404.205 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทยหสน. โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทยราคาต่ าสุด ภส.6404.206 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 21,510.00 21,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต่ าสุด ภส.6404.207 19/4/2564
BO-6404-00001 ยา 87,054.80 87,054.80 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ภส.6404.208 19/4/2564
BO-6404-00002 วัสดุเภสัชกรรม 4,080.00 4,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ราคาต่ าสุด
BO-6404-00002 วัสดุเภสัชกรรม 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิซัพพลาย ร้านประสิทธ์ิซัพพลาย ราคาต่ าสุด
BO-6404-00002 วัสดุเภสัชกรรม 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ ราคาต่ าสุด 1000
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 117,700.00 117,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 1001
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,220.00 2,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ราคาต่ าสุด
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 750.00 750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 5,457.00 5,457.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 1002
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 39,000.00 39,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 1003
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 32,580.00 32,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต่ าสุด 1004
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 31,120.00 31,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 1005
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 9,630.00 9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 1006
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 4,300.00 4,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด
BO-6404-00003 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 48,000.00 48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเอส เมดิคอล ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่)ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเอส เมดิคอล ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่)ราคาต่ าสุด 1007
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 2,285.00 2,285.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 87,847.00 87,847.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 1008
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 1009
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 1010
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 4,150.00 4,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จ ากัด บริษัท มา-จัสมิน จ ากัด ราคาต่ าสุด 1011
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 6,800.00 6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาต่ าสุด 1012
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 1013
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 3,015.00 3,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากัด บริษัท เรียลเมด จ ากัด ราคาต่ าสุด
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 67,765.78 67,765.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) ราคาต่ าสุด 1014
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 466,155.00 466,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 1015



BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 12,170.00 12,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1016
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 19,100.00 19,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1017
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ ราคาต่ าสุด 1018
BO-6404-00004 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 17,441.00 17,441.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส ราคาต่ าสุด 1019
BO-6404-00006 ยา 2,300.00 2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/4/2564

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



  
                  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.3/290    วันที่      ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

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

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

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

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      1  มิถุนายน  2564 
หัวข้อ  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายพัทธนันท์  มาแจ๊ด)                              (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4              วันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                        วันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำท ำคู่มือ              180,000.00   180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เฮียป้ำย ดีไซน์ เฮียป้ำย ดีไซน์ รำคำต่ ำสุด 1759

2 จ้ำงบริกำรส่ือสำร                  4,503.98      4,503.98 วิธีเฉพำะเจำะจง ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์

แซล คอมมิวนิเคช่ัน 

จ ำกัด

ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซล คอม

มิวนิเคช่ัน จ ำกัด
รำคำต่ ำสุด 1835

3 จ้ำงเหมำขนย้ำยขยะติดเช้ือ                47,980.00    47,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.เรืองโรจน์สระบุรี ส.เรืองโรจน์สระบุรี รำคำต่ ำสุด 1859

4 ค่ำเช่ำใช้อินเตอร์เน็ต                  8,300.00      8,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โทรคมนำคมแห่งชำติ

 จ ำกัด(มหำชน)

โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด

(มหำชน)
รำคำต่ ำสุด 1914

5 ว.ไฟฟ้ำ                  3,000.00      3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 2265

6 ค.คอมพิวเตอร์                25,780.00    25,780.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอดไวซ์ นครไทย จ ำ

กัดั

แอดไวซ์ นครไทย จ ำกัดั รำคำต่ ำสุด 2308

7 จ้ำงเหมำท ำส่ือ

ประชำสัมพันธ์

               20,460.00    20,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พิมพ์ดีไวนิล พิมพ์ดีไวนิล รำคำต่ ำสุด 2350

แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2564



8 จ้ำงเหมำส่ือประชำสัมพันธ์                16,704.00    16,704.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พิมพ์ดีไวนิล พิมพ์ดีไวนิล รำคำต่ ำสุด 2418

9 จ้ำงเหมำแรงงำน                  7,500.00      7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ช.รวมช่ำง(2013) ช.รวมช่ำง(2013) รำคำต่ ำสุด 2424

10 จ้ำงซ่อมระบบโทรศัพท์                  8,025.00      8,025.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ทีแอนด์ทีคอมมู

นิเคช่ัน จ ำกัด

ทีแอนด์ทีคอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2475

11 ว.ส ำนักงำน                  2,000.00      2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เจริญเคร่ืองเขียนกรุ๊ป เจริญเคร่ืองเขียนกรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 2479

12 ค.โฆษณำและเผยแพร่                  4,990.00      4,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ แก้วกิตติกำรไฟฟ้ำ รำคำต่ ำสุด 2527

13 ว.เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                44,157.97    44,157.97 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด

(มหำชน)

บ.ซัสโก้ จ ำกัด(มหำชน) รำคำต่ ำสุด 2531

14 ว.ส ำนักงำน                  1,040.00      1,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป เจริญเคร่ืองเขียน กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด 2544

15 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์                13,300.10    13,300.10 วิธีเฉพำะเจำะจง น ำวิวัฒน์กำรช่ำง

(1992)จ ำกัด

น ำวิวัฒน์กำรช่ำง(1992)จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2546

16 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2564

17 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,120.00      2,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2565

18 ว.เคร่ืองบริโภค                    755.00        755.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2566

19 ว.เคร่ืองบริโภค                    540.00        540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2585

20 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,120.00      2,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2586

21 ว.เคร่ืองบริโภค                    685.00        685.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2587

22 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,960.00      1,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2588

23 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,025.00      2,025.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2589

24 ว.เคร่ืองบริโภค                    600.00        600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2590



25 ว.เคร่ืองบริโภค                    890.00        890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2591

26 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,640.00      1,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2592

27 ว.เคร่ืองบริโภค                    740.00        740.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2593

28 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2594

29 ว.เคร่ืองบริโภค                    670.00        670.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2595

30 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2596

31 ว.เคร่ืองบริโภค                    630.00        630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2597

32 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,940.00      1,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2598

33 ว.เคร่ืองบริโภค                    655.00        655.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2599

34 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,860.00      1,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2600

35 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,040.00      1,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2601

36 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,380.00      1,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2602

37 ว.กำรแพทย์                  2,400.00      2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอฟ.พี.เอช. เมดิคอล 

จ ำกัด

เอฟ.พี.เอช. เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2613

38 ค.กำรแพทย์                15,000.00    15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ทีเอ เทคโนพลัส 

(ประเทศไทย)

ทีเอ เทคโนพลัส (ประเทศไทย) รำคำต่ ำสุด 2629

39 ว.ส ำนักงำน                  1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 2684

40 ว.งำนบ้ำนงำนครัว                85,380.00    85,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพ

พลำย จ ำกัด

บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2685

41 ว.เคร่ืองบริโภค                    625.00        625.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม หมีดง รำคำต่ ำสุด 2768



42 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,070.00      2,070.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอ์คชอป ร้ำนวนำพอ์คชอป รำคำต่ ำสุด 2769

43 ว.ส ำนักงำน                  3,173.00      3,173.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร โรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 2770

44 จ้ำงเหมำหุ้มเบำะ                  1,500.00      1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พรเจริญกำรเบำะ พรเจริญกำรเบำะ รำคำต่ ำสุด 2776

45 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2803

46 ว.เคร่ืองบริโภค                    940.00        940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2804

47 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,120.00      2,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2820

48 ว.เคร่ืองบริโภค                    640.00        640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2821

49 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2822

50 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,020.00      2,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2823

51 ว.เคร่ืองบริโภค                    615.00        615.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2824

52 ว.เคร่ืองบริโภค                    840.00        840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2825

53 ว.เคร่ืองบริโภค                    400.00        400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกุลภำค  กิตติ

นนท์ธนำ

นำยกุลภำค  กิตตินนท์ธนำ รำคำต่ ำสุด 2826

54 ว.ส ำนักงำน                  1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 2827

55 ว.ส ำนักงำน                  2,605.00      2,605.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืม

อัยกำร

ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 2828

56 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,840.00      1,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2841



57 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,055.00      1,055.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2842

58 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,170.00      2,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2861

59 ว.เคร่ืองบริโภค                    699.00        699.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2862

60 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,920.00      1,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอบ ร้ำนวนำพอร์คชอบ รำคำต่ ำสุด 2885

61 ว.เคร่ืองบริโภค                    750.00        750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2886

62 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,920.00      1,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2923

63 ว.เคร่ืองบริโภค                    670.00        670.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2924

64 ว.เคร่ืองบริโภค                  2,000.00      2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2961

65 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,580.00      1,580.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2962

66 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,740.00      1,740.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2963

67 ว.เคร่ืองบริโภค                    750.00        750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2964

68 ว.เคร่ืองบริโภค                    950.00        950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2965

69 ว.เคร่ืองบริโภค                    940.00        940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2966

70 ว.ส ำนักงำน                  1,716.00      1,716.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม ร้ำนวุฒิชัยน้ ำด่ืม รำคำต่ ำสุด 2967



71 ค.งำนบ้ำนงำนครัว                  7,888.00      7,888.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ รำคำต่ ำสุด 2969

72 ค.ส ำนักงำน                22,270.00    22,270.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ รำคำต่ ำสุด 2970

73 ว.ส ำนักงำน                  2,806.00      2,806.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืม

อัยกำร

ร้ำนโรงบรรจุน้ ำด่ืมอัยกำร รำคำต่ ำสุด 2971

74 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,920.00      1,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 2997

75 ว.เคร่ืองบริโภค                    665.00        665.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 2998

76 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,760.00      1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 3015

77 ว.เคร่ืองบริโภค                    735.00        735.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 3016

78 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,760.00      1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 3017

79 ว.เคร่ืองบริโภค                    660.00        660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 3018

80 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,640.00      1,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวนำพอร์คชอป ร้ำนวนำพอร์คชอป รำคำต่ ำสุด 3034

81 ว.เคร่ืองบริโภค                  1,163.00      1,163.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง นำงสำวบุญเร่ิม  หมีดง รำคำต่ ำสุด 3035

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย

(นำยศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)
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