
  

                  

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.3/402    วันท่ี       1  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กำหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการ

พิจารณาการจัดซ้ือจัดจางหนวยงานของรัฐ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา      

๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  

บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต                                     
  

 

                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 

                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

                                               อนุญาต 

 

 

                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



รหัสสั่งซื้อ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 12,600.00 12,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1501

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 3,250.00 3,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ มารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ มารเก็ตติ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 6,800.00 6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จําเริญแพทยภัณฑ จํากัด บริษัท จําเริญแพทยภัณฑ จํากัด ราคาต่ําสุด 1502

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 129,470.00 129,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 1503

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 36,594.00 36,594.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 1504

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวิรก โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวิรก โซลูชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 39,000.00 39,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด ราคาต่ําสุด 1505

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 11,800.00 11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต่ําสุด 1506

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 16,550.00 16,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด ราคาต่ําสุด 1507

BO-6406-00001 เวชภัณฑไมใชยา 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั่นส จํากัด บริษัท อิโนเวชั่นส จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6406-00002 เวชภัณฑไมใชยา 9,030.00 9,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด ราคาต่ําสุด 1514

BO-6406-00003 วัสดุการแพทยทั่วไป 36,005.50 36,005.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 1508

BO-6406-00003 วัสดุการแพทยทั่วไป 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต่ําสุด 1509

BO-6406-00003 วัสดุการแพทยทั่วไป 5,080.00 5,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด ราคาต่ําสุด 1510

BO-6406-00003 วัสดุการแพทยทั่วไป 23,300.00 23,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียล เมดิคอล จํากัด บริษัท เรียล เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1511

BO-6406-00003 วัสดุการแพทยทั่วไป 13,900.00 13,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1512

BO-6406-00003 วัสดุการแพทยทั่วไป 1,425.00 1,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล จํากัด บริษัท ไอดีเวลล จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6406-00003 วัสดุการแพทยทั่วไป 30,300.00 30,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด 1519

BO-6406-00004 วัสดุการแพทยทั่วไป 44,435.00 44,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด ราคาต่ําสุด 1515

BO-6406-00004 วัสดุการแพทยทั่วไป 56,500.00 56,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ราคาต่ําสุด 1516

BO-6406-00004 วัสดุการแพทยทั่วไป 5,620.00 5,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1517

BO-6406-00004 วัสดุการแพทยทั่วไป 11,700.00 11,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท เซลลแอนดเซอรวิส หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท เซลลแอนดเซอรวิส ราคาต่ําสุด 1518

BO-6406-00007 ยา 6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด ภส.6406.193

BO-6406-00007 ยา 17,120.00 17,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.194

BO-6406-00007 ยา 168,000.00 168,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.195

BO-6406-00007 ยา 41,600.00 41,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.196

BO-6406-00007 ยา 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.198

BO-6406-00007 ยา 15,150.00 15,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลน (1982) จํากัด บริษัท ฟารมาแลน (1982) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.199

BO-6406-00007 ยา 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรนแมนู จํากัด บริษัท โมเดอรนแมนู จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.200

BO-6406-00007 ยา 13,302.00 13,302.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จํากัด บริษัท วิทยาศรม จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.201

BO-6406-00007 ยา 41,006.68 41,006.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.202

BO-6406-00007 ยา 38,520.00 38,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟารมา(2508) จํากัด บริษัท หาญไทยฟารมา(2508) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.203

BO-6406-00007 ยา 5,100.00 5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช)จํากัด บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช)จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.204

BO-6406-00007 ยา 1,560.00 1,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ ราคาต่ําสุด

BO-6406-00007 ยา 16,850.00 16,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด ภส.6406.205

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่ 1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
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BO-6406-00009 ยา 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.206

BO-6406-00009 ยา 52,545.00 52,545.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.207

BO-6406-00009 ยา 191,798.00 191,798.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.208

BO-6406-00009 ยา 49,648.00 49,648.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.209

BO-6406-00009 ยา 9,200.00 9,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.210

BO-6406-00009 ยา 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมา จํากัด บริษัท ที.แมน ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.211

BO-6406-00009 ยา 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979)  จํากัด บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979)  จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6406-00009 ยา 356,700.00 356,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.212

BO-6406-00009 ยา 27,250.00 27,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.213

BO-6406-00009 ยา 12,300.00 12,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.214

BO-6406-00009 ยา 16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.215

BO-6406-00009 ยา 44,900.00 44,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.216

BO-6406-00009 ยา 173,980.00 173,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.217

BO-6406-00009 ยา 65,300.00 65,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.218

BO-6406-00009 ยา 31,900.00 31,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.219

BO-6406-00009 ยา 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด บริษัท ยูเมดา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.220

BO-6406-00009 ยา 112,300.00 112,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด วี กรุงเทพฯ จํากัด บริษัท วี แอนด วี กรุงเทพฯ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.221

BO-6406-00009 ยา 64,750.00 64,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.222

BO-6406-00009 ยา 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาโปเตกา จํากัด บริษัท อาโปเตกา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.223

BO-6406-00009 ยา 92,220.00 92,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.224

BO-6406-00009 ยา 33,650.00 33,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.225

BO-6406-00009 ยา 177,514.30 177,514.30 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด ภส.6406.226

BO-6406-00018 ยา 16,200.00 16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.197

BO-6406-00018 ยา 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6406-00018 ยา 29,750.00 29,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.227

BO-6406-00018 ยา 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.228

BO-6406-00018 ยา 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด บริษัท ฟารมีนา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.229

BO-6406-00018 ยา 6,200.00 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จํากัด บริษัท มาซา แลบ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.230

BO-6406-00018 ยา 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6406.231

BO-6406-00019 เวชภัณฑไมใชยา 5,100.00 5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ราคาต่ําสุด 1519

BO-6406-00019 เวชภัณฑไมใชยา 3,900.00 3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ จํากัด บริษัท อาร.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6406-00019 เวชภัณฑไมใชยา 9,630.00 9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 1520

BO-6406-00019 เวชภัณฑไมใชยา 3,560.00 3,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด เฟรนด หจก. บี เอส แอนด เฟรนด ราคาต่ําสุด

BO-6406-00020 วัสดุการแพทยทั่วไป 6,286.00 6,286.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 1521

BO-6406-00020 วัสดุการแพทยทั่วไป 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด ราคาต่ําสุด 1522

BO-6406-00020 วัสดุการแพทยทั่วไป 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จํากัด บริษัท มา-จัสมิน จํากัด ราคาต่ําสุด 1523

BO-6406-00020 วัสดุการแพทยทั่วไป 67,031.76 67,031.76 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 1524

BO-6406-00020 วัสดุการแพทยทั่วไป 33,700.00 33,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 1525

BO-6406-00020 วัสดุการแพทยทั่วไป 5,700.00 5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด เฟรนด หจก. บี เอส แอนด เฟรนด ราคาต่ําสุด 1526

Page 2



BO-6406-00020 วัสดุการแพทยทั่วไป 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 3 เอ็น เฮลทแคร หางหุนสวนจํากัด 3 เอ็น เฮลทแคร ราคาต่ําสุด

BO-6406-00020 วัสดุการแพทยทั่วไป 15,672.00 15,672.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ ราคาต่ําสุด 1527

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาถายเอกสาร 2,060.00                     2,060.00    วิธีเฉพาะเจาะจง อินตา อารต อินตา อารต ราคาต่ําสุด 1382

2 ว.การแพทย 12,840.00                   12,840.00   วิธีเฉพาะเจาะจง เดรเกอร เมดิคัล (ประทศไทย) เดรเกอร เมดิคัล (ประทศไทย) ราคาต่ําสุด 2235

3 จางบริการสื่อสาร 4,356.74                     4,356.74    วิธีเฉพาะเจาะจง ทรูมูฟเอชยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ทรูมูฟเอชยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 2306

4 คาอินเตอรเน็ต 8,300.00                     8,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาแหงชาติจํากัด (มหาชน) บ.โทรคมนาแหงชาติจํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด 2471

5 จางบริการสื่อสาร 1,681.75                     1,681.75    วิธีเฉพาะเจาะจง ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ราคาต่ําสุด 2622

6 เชาเครื่องถายเอกสาร 6,000.00                     6,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ราคาต่ําสุด 2860

7 ค.การแพทย 107,000.00                 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 2958

8 ว.การแพทย 15,000.00                   15,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ยูเมด ยูเมด ราคาต่ําสุด 2995

9 ค.สํานักงาน 25 รายการ 286,550.00                 286,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล ราคาต่ําสุด 2999

10 จางซอมค.สํานักงาน 26,750.00                   26,750.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3007

11 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,236.30                     2,236.30    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3037

12 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 20,533.84                   20,533.84   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3039

13 ค.งานบานงานครัว 4,580.00                     4,580.00    วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3121

14 เชาอุปกรณ 1,100.00                     1,100.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุด 3125

15 จางบริการGPS 2,247.00                     2,247.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุด 3126

16 จางตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา 13,910.00                   13,910.00   วิธีเฉพาะเจาะจง พัฒนายนตชลบุรี จํากัด พัฒนายนตชลบุรี จํากัด ราคาต่ําสุด 3122

17 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น 52,914.00                   52,914.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 3174

18 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 5,989.33                     5,989.33    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3179

19 ค.งานบานงานครัว 20,970.00                   20,970.00   วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3192

20 ว.เครื่องบริโภค 2,020.00                     2,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรชอป รานวนาพอรชอป ราคาต่ําสุด 3212

21 ว.เครื่องบริโภค 750.00                       750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3213

22 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 6,957.14                     6,957.14    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตาพิษณุโลก จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตาพิษณุโลก จํากัด ราคาต่ําสุด 3215

23 ว.เครื่องบริโภค 2,120.00                     2,120.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3225

24 ว.เครื่องบริโภค 640.00                       640.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3226

25 ว.เครื่องบริโภค 2,120.00                     2,120.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3227

26 ว.เครื่องบริโภค 895.00                       895.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3228

27 จางบํารุงรักษาหองผาตัด 19,000.00                   19,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ใจอนันต ซัพพลาย ใจอนันต ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3234

28 ซื้อ ว.การแพทย 4,500.00                     4,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิคอล อีควิปเมนท เชลลแอนดเซอรวิส เมดิคอล อีควิปเมนท เชลลแอนดเซอรวิส ราคาต่ําสุด 3235

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564



29 จางเหมาทําตรายาง 1,040.00                     1,040.00    วิธีเฉพาะเจาะจง กาจ้ําตรายาง กาจ้ําตรายาง ราคาต่ําสุด 3238

30 จางซอมค.งานบานงานครัว 76,975.80                   76,975.80   วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 3239

31 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 6,178.18                     6,178.18    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3240

32 ว.เครื่องบริโภค 1,680.00                     1,680.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3243

33 ว.เครื่องบริโภค 2,020.00                     2,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3244

34 ว.เครื่องบริโภค 2,120.00                     2,120.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3245

35 ว.เครื่องบริโภค 983.00                       983.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3246

36 ว.เครื่องบริโภค 650.00                       650.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3247

37 ว.เครื่องบริโภค 885.00                       885.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3248

38 ค.การแพทย 96,000.00                   96,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ปูนซิเมนไทย(ทาหลวง)จํากัด ปูนซิเมนไทย(ทาหลวง)จํากัด ราคาต่ําสุด 3251

39 ว.สํานักงาน 3,160.00                     3,160.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญเครื่องเขียน เจริญเครื่องเขียน ราคาต่ําสุด 3252

40 ว.เครื่องบริโภค 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3259

41 ว.เครื่องบริโภค 2,020.00                     2,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3263

42 ว.เครื่องบริโภค 860.00                       860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3264

43 ว.สํานักงาน 2,988.00                     2,988.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงบรรจุน้ําดื่ม รานโรงบรรจุน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3268

44 ว.การเกษตร 1,040.00                     1,040.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานกัลปพฤษ รานกัลปพฤษ ราคาต่ําสุด 3270

45 ว.การเกษตร 1,190.00                     1,190.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานสวนลุงวิม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน รานสวนลุงวิม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน ราคาต่ําสุด 3272

46 ว.การเกษตร 200.00                       200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานพฤกษาพันธไม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน รานพฤกษาพันธไม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน ราคาต่ําสุด 3274

47 จางเหมาบํารุงรักษาหองผาตัด 75,600.00                   75,600.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ใจอนันต ซัพพลาย ใจอนันต ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3295

48 ว.เครื่องบริโภค 2,025.00                     2,025.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3297

49 ว.เครื่องบริโภค 810.00                       810.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3298

50 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 4,060.65                     4,060.65    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3304

51 ว.กอสราง 3,794.00                     3,794.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.กวางเต็งลง บจก.กวางเต็งลง ราคาต่ําสุด 3306

52 2,500.00                     2,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด ราคาต่ําสุด 3314

53 จางเหมาถายเอกสาร 690.00                       690.00       วิธีเฉพาะเจาะจง พิษณุโลกเปเปอรแอนดซัพพลาย พิษณุโลกเปเปอรแอนดซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3316

54 ว.เครื่องบริโภค 2,075.00                     2,075.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3319

55 ว.เครื่องบริโภค 685.00                       685.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3320

56 ว.เครื่องบริโภค 1,440.00                     1,440.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3336

57 ว.เครื่องบริโภค 970.00                       970.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3337

58 ว.เครื่องบริโภค 13,250.00                   13,250.00   วิธีเฉพาะเจาะจง กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตและแปรรูปขาวตําบลหนองกะทาว กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตและแปรรูปขาวตําบลหนองกะทาว ราคาต่ําสุด 3340

59 ว.งานบานงานครัว 24,000.00                   24,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีน ซายส หจก.คลีน ซายส ราคาต่ําสุด 3342

60 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,008.93                     2,008.93    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จํากัด บ.อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 3345

61 จางหุมเบาะเกาอี้ 4,800.00                     4,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง พรเจริญการเบาะ พรเจริญการเบาะ ราคาต่ําสุด 3350

62 ว.เครื่องบริโภค 1,920.00                     1,920.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3352

63 ว.เครื่องบริโภค 1,920.00                     1,920.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3353

64 ว.เครื่องบริโภค 1,740.00                     1,740.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3354



65 ว.เครื่องบริโภค 745.00                       745.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3355

66 ว.เครื่องบริโภค 730.00                       730.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3356

67 ว.เครื่องบริโภค 875.00                       875.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3357

68 ว.สํานักงาน 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3358

69 ว.งานบานงานครัว 320.00                       320.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานวินัยรวมถุง รานวินัยรวมถุง ราคาต่ําสุด 3366

70 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,700.00                     2,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานนครไทยแกส รานนครไทยแกส ราคาต่ําสุด 3368

71 ว.เครื่องบริโภค 2,025.00                     2,025.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3381

72 ว.เครื่องบริโภค 685.00                       685.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3382

73 จางซอมค.งานบานงานครัว 4,494.00                     4,494.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 3383

74 ว.งานบานงานครัว 4,815.00                     4,815.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรีแพค ประเทศไทย จํากัด บ.พรีแพค ประเทศไทย จํากัด ราคาต่ําสุด 3385

75 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,891.83                   55,891.83   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 3388

76 ว.เครื่องบริโภค 2,025.00                     2,025.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3396

77 ว.เครื่องบริโภค 715.00                       715.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3397

78 ว.สํานักงาน 3,890.00                     3,890.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงบรรจุน้ําดื่ม รานโรงบรรจุน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3398

79 จางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล 3,000.00                     3,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ  ศรีแกว นายกิตติพงษ  ศรีแกว ราคาต่ําสุด 3400

80 ว.การเกษตร 180.00                       180.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราพร  ทิมพงษ นางจิราพร  ทิมพงษ ราคาต่ําสุด 3403

81 ว.การเกษตร 465.00                       465.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานขายสงทรงกรเกษตรอินทรีย รานขายสงทรงกรเกษตรอินทรีย ราคาต่ําสุด 3405

82 ว.การเกษตร 1,410.00                     1,410.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานเจง (ตลาดอินโดจีนการเดน) รานเจง (ตลาดอินโดจีนการเดน) ราคาต่ําสุด 3407

83 ว.การเกษตร 7,860.00                     7,860.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานไมเมือง (ตลาดอินโดจีนการเดน) รานไมเมือง (ตลาดอินโดจีนการเดน) ราคาต่ําสุด 3409

84 ว.ยานพาหนะและขนสง 12,200.00                   12,200.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด ราคาต่ําสุด 3410

85 ว.เครื่องบริโภค 3,090.00                     3,090.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3412

86 ว.เครื่องบริโภค 1,385.00                     1,385.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3413

87 ว.ยานพาหนะและขนสง 24,000.00                   24,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด ราคาต่ําสุด 3417

88 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 800.00                       800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิรันดรเครื่องเย็น หจก.นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3419

89 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 120.00                       120.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน  หอมมาลา นายชัยวัฒน  หอมมาลา ราคาต่ําสุด 3421

90 ว.คอมพิวเตอร 37,800.00                   37,800.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโยโลยี จํากัด บ.อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโยโลยี จํากัด ราคาต่ําสุด 3424

91 ว.งานบานงานครัว 26,529.00                   26,529.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มาดีเปเปอร หจก.มาดีเปเปอร ราคาต่ําสุด 3426

92 ว.เครื่องบริโภค 1,865.00                     1,865.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3428

93 ว.เครื่องบริโภค 945.00                       945.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3429

94 ว.การแพทย 1,700.00                     1,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เอสพีเค เพลนดี้ สตาร จํากัด เอสพีเค เพลนดี้ สตาร จํากัด ราคาต่ําสุด 3432

95 ว.ไฟฟาและวิทยุ 16,992.00                   16,992.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองธรรมการไฟฟา หจก.เมืองธรรมการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3438

96 ว.งานบานงานครัว 40,842.00                   40,842.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หสม.จินดาพาณิชย หสม.จินดาพาณิชย ราคาต่ําสุด 3440

97 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 140.00                       140.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานนครไทยการยาง รานนครไทยการยาง ราคาต่ําสุด 3442

98 ว.เครื่องบริโภค 3,090.00                     3,090.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3445

99 ว.เครื่องบริโภค 1,500.00                     1,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3446

100 ว.เครื่องบริโภค 2,770.00                     2,770.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3448



101 ว.เครื่องบริโภค 2,715.00                     2,715.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3449

102 ว.เครื่องบริโภค 850.00                       850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3450

103 ว.เครื่องบริโภค 955.00                       955.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3451

104 ว.สํานักงาน 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3452

105 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 11,550.00                   11,550.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิรันดรเครื่องเย็น หจก.นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3458

106 ว.เครื่องบริโภค 2,770.00                     2,770.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3471

107 ว.เครื่องบริโภค 1,480.00                     1,480.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3472

108 ว.เครื่องบริโภค 2,130.00                     2,130.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3492

109 ว.เครื่องบริโภค 860.00                       860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3493

110 จางเหมาทําตรายาง 670.00                       670.00       วิธีเฉพาะเจาะจง กาจ้ําตรายาง กาจ้ําตรายาง ราคาต่ําสุด 3496

111 จางซอมค.สํานักงาน 6,750.00                     6,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3497

112 ค.สํานักงาน 6,870.00                     6,870.00    วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3498

113 ว.สํานักงาน 2,272.00                     2,272.00    วิธีเฉพาะเจาะจง โรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ โรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ ราคาต่ําสุด 3514

114 ว.เครื่องบริโภค 2,180.00                     2,180.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3515

115 ว.เครื่องบริโภค 934.00                       934.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม หมีดง นางสาวบุญเริ่ม หมีดง ราคาต่ําสุด 3516

116 ว.เครื่องบริโภค 2,130.00                     2,130.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3536

117 ว.เครื่องบริโภค 1,030.00                     1,030.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3537

118 ว.เครื่องบริโภค 11,892.00                   11,892.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3540

119 ว.งานบานงานครัว 66,700.00                   66,700.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3542

120 ว.โฆษณาและเผยแพร 920.00                       920.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3544

121 ว.เครื่องแตงกาย 2,813.00                     2,813.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3546

122 ว.ไฟฟาและวิทยุ 19,420.00                   19,420.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3548

123 ว.สํานักงาน 31,315.00                   31,315.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่อเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่อเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3550

124 ว.สํานักงาน 300.00                       300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  โชคไพศาล นายอํานาจ  โชคไพศาล ราคาต่ําสุด 3552

125 ว.สํานักงาน 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3561

126 ว.เครื่องบริโภค 2,320.00                     2,320.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3562

127 ว.เครื่องบริโภค 2,240.00                     2,240.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3563

128 ว.เครื่องบริโภค 2,240.00                     2,240.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3564

129 ว.เครื่องบริโภค 715.00                       715.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3565

130 ว.เครื่องบริโภค 845.00                       845.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3566

131 ว.เครื่องบริโภค 900.00                       900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3567

132 ว.คอมพิวเตอร 1,620.00                     1,620.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ นครไทย จํากัด บ.แอดไวซ นครไทย จํากัด ราคาต่ําสุด 3568

133 ว.โฆษณาและเผยแพร 23,000.00                   23,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บ.เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 3570

134 ว.งานบานงานครัว 97,840.00                   97,840.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด บ.ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 3572

135 ว.เครื่องบริโภค 2,500.00                     2,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3580

136 ว.เครื่องบริโภค 975.00                       975.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3581



137 ว.สํานักงาน 2,700.00                     2,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3582

138 ว.เครื่องบริโภค 1,960.00                     1,960.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3602

139 ว.เครื่องบริโภค 1,070.00                     1,070.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3603

140 ว.สํานักงาน 4,575.00                     4,575.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ รานโรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ ราคาต่ําสุด 3626

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)







แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :      1  กรกฎาคม  2564 
หัวขอ  :  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดขอมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายพัทธนันท  มาแจด)                              (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4           วันท่ี  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป ) 
                                   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
                                      วันท่ี  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



  

                  

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.3/504    วันท่ี      3  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กำหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการ

พิจารณาการจัดซ้ือจัดจางหนวยงานของรัฐ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา      

๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔  

บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต                                     
  

 

                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 

                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

                                               อนุญาต 

 

 

                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 



รหัสสั่งซื้อ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง วันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 7,714.70 7,714.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 1662 6/7/2564

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 1,780.00 1,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด ราคาต่ําสุด 6/7/2564

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 20,404.90 20,404.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 1663 6/7/2564

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 16,480.00 16,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ราคาต่ําสุด 1664 6/7/2564

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 17,725.00 17,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด ราคาต่ําสุด 1665 6/7/2564

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 56,991.41 56,991.41 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 1666 6/7/2564

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 2,900.00 2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 6/7/2564

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 19,120.00 19,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1667 6/7/2564

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด ราคาต่ําสุด 1668 6/7/2564

BO-6407-00001 วัสดุการแพทยทั่วไป 31,270.00 31,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด 1669 6/7/2564

BO-6407-00002 เวชภัณฑไมใชยา 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1670 6/7/2564

BO-6407-00002 เวชภัณฑไมใชยา 98,440.00 98,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 1671 6/7/2564

BO-6407-00002 เวชภัณฑไมใชยา 70,200.00 70,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด ราคาต่ําสุด 1672 6/7/2564

BO-6407-00002 เวชภัณฑไมใชยา 40,560.00 40,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต่ําสุด 1673 6/7/2564

BO-6407-00002 เวชภัณฑไมใชยา 42,540.00 42,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด ราคาต่ําสุด 1674 6/7/2564

BO-6407-00002 เวชภัณฑไมใชยา 17,500.00 17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน เมดิคอล เทค จํากัด บริษัท วัน เมดิคอล เทค จํากัด ราคาต่ําสุด 1675 6/7/2564

BO-6407-00002 เวชภัณฑไมใชยา 55,300.00 55,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด ราคาต่ําสุด 1676 6/7/2564

BO-6407-00003 ยา 133,500.00 133,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.050 6/7/2564

BO-6407-00003 ยา 6,300.00 6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.051 6/7/2564

BO-6407-00003 ยา 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.052 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 1,897.20 1,897.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด ราคาต่ําสุด 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 461,052.30 461,052.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.053 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 132,851.20 132,851.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.054 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 38,306.00 38,306.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.055 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 1,300.00 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟารมา จํากัด บริษัท ท.ีแมน ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 87,000.00 87,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส (1979)  จํากัด บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส (1979)  จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.056 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.057 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด บริษัท ยูเมดา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.058 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 129,050.00 129,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด วี กรุงเทพฯ จํากัด บริษัท วี แอนด วี กรุงเทพฯ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.059 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 31,500.00 31,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.060 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 17,600.00 17,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.061 6/7/2564

BO-6407-00004 ยา 8,750.00 8,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.062 6/7/2564

BO-6407-00005 วัสดุการแพทยทั่วไป 37,385.80 37,385.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑแกส หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑแกส ราคาต่ําสุด 1678 6/7/2564

BO-6407-00005 วัสดุการแพทยทั่วไป 21,450.00 21,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท เซลลแอนดเซอรวิส หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท เซลลแอนดเซอรวิส ราคาต่ําสุด 1679 6/7/2564

BO-6407-00012 ยา 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.247 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 11,521.00 11,521.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.248 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด ภส.6407.249 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.250 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 26,600.00 26,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิวฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.251 22/7/2564
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BO-6407-00012 ยา 27,000.00 27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.252 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 36,600.00 36,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.253 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 41,600.00 41,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.254 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 9,800.00 9,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลน (1982) จํากัด บริษัท ฟารมาแลน (1982) จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.255 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.256 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 10,980.00 10,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.257 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 7,913.64 7,913.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จํากัด บริษัท วิทยาศรม จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.258 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 135,000.00 135,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด วี กรุงเทพฯ จํากัด บริษัท วี แอนด วี กรุงเทพฯ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.259 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 15,600.00 15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.260 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี่ ราคาต่ําสุด ภส.6407.261 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด ภส.6407.262 22/7/2564

BO-6407-00012 ยา 35,400.00 35,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อายุรเวทวัฒนาการแพทย หางหุนสวนจํากัด อายุรเวทวัฒนาการแพทย ราคาต่ําสุด ภส.6407.263 22/7/2564

BO-6407-00013 วัสดุเภสัชกรรม 6,052.12 6,052.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จํากัด บริษัท วิทยาศรม จํากัด ราคาต่ําสุด 1806 22/7/2564

BO-6407-00013 วัสดุเภสัชกรรม 50,760.00 50,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด เฟรนด หจก. บี เอส แอนด เฟรนด ราคาต่ําสุด 1807 22/7/2564

BO-6407-00014 เวชภัณฑไมใชยา 6,200.00 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1808 22/7/2564

BO-6407-00014 เวชภัณฑไมใชยา 58,200.00 58,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแกว โปรดักส จํากัด บริษัท ฉัตรแกว โปรดักส จํากัด ราคาต่ําสุด 1809 22/7/2564

BO-6407-00014 เวชภัณฑไมใชยา 3,531.00 3,531.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 22/7/2564

BO-6407-00014 เวชภัณฑไมใชยา 9,600.00 9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1810 22/7/2564

BO-6407-00014 เวชภัณฑไมใชยา 5,460.00 5,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ จํากัด บริษัท อาร.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ จํากัด ราคาต่ําสุด 1811 22/7/2564

BO-6407-00014 เวชภัณฑไมใชยา 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 22/7/2564

BO-6407-00014 เวชภัณฑไมใชยา 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด เฟรนด หจก. บี เอส แอนด เฟรนด ราคาต่ําสุด 22/7/2564

BO-6407-00015 วัสดุการแพทยทั่วไป 11,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1812 22/7/2564

BO-6407-00015 วัสดุการแพทยทั่วไป 7,490.00 7,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวิรก โซลูชั่น จํากัด บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวิรก โซลูชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 1813 22/7/2564

BO-6407-00015 วัสดุการแพทยทั่วไป 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ราคาต่ําสุด 1814 22/7/2564

BO-6407-00015 วัสดุการแพทยทั่วไป 1,085.00 1,085.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด ราคาต่ําสุด 22/7/2564

BO-6407-00015 วัสดุการแพทยทั่วไป 5,680.00 5,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 1815 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 92,938.57 92,938.57 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.264 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 11,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.265 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 27,392.00 27,392.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.266 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 112,475.00 112,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส (1979)  จํากัด บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส (1979)  จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.267 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 47,400.00 47,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.268 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.269 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 6,200.00 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จํากัด บริษัท มาซา แลบ จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.270 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.271 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 55,000.00 55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด บริษัท ยูเมดา จํากัด ราคาต่ําสุด ภส.6407.272 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โรงงานมิลาโน หจก. โรงงานมิลาโน ราคาต่ําสุด 22/7/2564

BO-6407-00017 ยา 106,728.40 106,728.40 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด ภส.6407.273 22/7/2564

BO-6407-00018 วัสดุการแพทยทั่วไป 9,060.00 9,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด ราคาต่ําสุด 1815 22/7/2564

BO-6407-00018 วัสดุการแพทยทั่วไป 27,606.00 27,606.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 1816 22/7/2564

BO-6407-00018 วัสดุการแพทยทั่วไป 26,600.00 26,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ พลัส โซลูชั่น จํากัด บริษัท ไลฟ พลัส โซลูชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 1817 22/7/2564

BO-6407-00018 วัสดุการแพทยทั่วไป 19,600.00 19,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด ราคาต่ําสุด 1818 22/7/2564

BO-6407-00018 วัสดุการแพทยทั่วไป 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 3 เอ็น เฮลทแคร หางหุนสวนจํากัด 3 เอ็น เฮลทแคร ราคาต่ําสุด 1819 22/7/2564

BO-6407-00019 วัสดุเภสัชกรรม 69,000.00 69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 1820 22/7/2564
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BO-6407-00020 เวชภัณฑไมใชยา 33,600.00 33,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด ราคาต่ําสุด 1821 22/7/2564

BO-6407-00020 เวชภัณฑไมใชยา 108,284.00 108,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 1822 22/7/2564

BO-6407-00020 เวชภัณฑไมใชยา 30,470.00 30,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต่ําสุด 1823 22/7/2564

BO-6407-00020 เวชภัณฑไมใชยา 392,000.00 392,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด ราคาต่ําสุด 1824 22/7/2564

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาถายเอกสาร 2,060.00                     2,060.00    วิธีเฉพาะเจาะจง อินตา อารต อินตา อารต ราคาต่ําสุด 1382

2 ว.การแพทย 12,840.00                   12,840.00   วิธีเฉพาะเจาะจง เดรเกอร เมดิคัล (ประทศไทย) เดรเกอร เมดิคัล (ประทศไทย) ราคาต่ําสุด 2235

3 จางบริการสื่อสาร 4,356.74                     4,356.74    วิธีเฉพาะเจาะจง ทรูมูฟเอชยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ทรูมูฟเอชยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 2306

4 คาอินเตอรเน็ต 8,300.00                     8,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาแหงชาติจํากัด (มหาชน) บ.โทรคมนาแหงชาติจํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด 2471

5 จางบริการสื่อสาร 1,681.75                     1,681.75    วิธีเฉพาะเจาะจง ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ราคาต่ําสุด 2622

6 เชาเครื่องถายเอกสาร 6,000.00                     6,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ราคาต่ําสุด 2860

7 ค.การแพทย 107,000.00                 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 2958

8 ว.การแพทย 15,000.00                   15,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ยูเมด ยูเมด ราคาต่ําสุด 2995

9 ค.สํานักงาน 25 รายการ 286,550.00                 286,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล ราคาต่ําสุด 2999

10 จางซอมค.สํานักงาน 26,750.00                   26,750.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3007

11 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,236.30                     2,236.30    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3037

12 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 20,533.84                   20,533.84   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3039

13 ค.งานบานงานครัว 4,580.00                     4,580.00    วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3121

14 เชาอุปกรณ 1,100.00                     1,100.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุด 3125

15 จางบริการGPS 2,247.00                     2,247.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุด 3126

16 จางตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา 13,910.00                   13,910.00   วิธีเฉพาะเจาะจง พัฒนายนตชลบุรี จํากัด พัฒนายนตชลบุรี จํากัด ราคาต่ําสุด 3122

17 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น 52,914.00                   52,914.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 3174

18 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 5,989.33                     5,989.33    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3179

19 ค.งานบานงานครัว 20,970.00                   20,970.00   วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3192

20 ว.เครื่องบริโภค 2,020.00                     2,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรชอป รานวนาพอรชอป ราคาต่ําสุด 3212

21 ว.เครื่องบริโภค 750.00                       750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3213

22 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 6,957.14                     6,957.14    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตาพิษณุโลก จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตาพิษณุโลก จํากัด ราคาต่ําสุด 3215

23 ว.เครื่องบริโภค 2,120.00                     2,120.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3225

24 ว.เครื่องบริโภค 640.00                       640.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3226

25 ว.เครื่องบริโภค 2,120.00                     2,120.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3227

26 ว.เครื่องบริโภค 895.00                       895.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3228

27 จางบํารุงรักษาหองผาตัด 19,000.00                   19,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ใจอนันต ซัพพลาย ใจอนันต ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3234

28 ซื้อ ว.การแพทย 4,500.00                     4,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิคอล อีควิปเมนท เชลลแอนดเซอรวิส เมดิคอล อีควิปเมนท เชลลแอนดเซอรวิส ราคาต่ําสุด 3235

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564



29 จางเหมาทําตรายาง 1,040.00                     1,040.00    วิธีเฉพาะเจาะจง กาจ้ําตรายาง กาจ้ําตรายาง ราคาต่ําสุด 3238

30 จางซอมค.งานบานงานครัว 76,975.80                   76,975.80   วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 3239

31 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 6,178.18                     6,178.18    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3240

32 ว.เครื่องบริโภค 1,680.00                     1,680.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3243

33 ว.เครื่องบริโภค 2,020.00                     2,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3244

34 ว.เครื่องบริโภค 2,120.00                     2,120.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3245

35 ว.เครื่องบริโภค 983.00                       983.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3246

36 ว.เครื่องบริโภค 650.00                       650.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3247

37 ว.เครื่องบริโภค 885.00                       885.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3248

38 ค.การแพทย 96,000.00                   96,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ปูนซิเมนไทย(ทาหลวง)จํากัด ปูนซิเมนไทย(ทาหลวง)จํากัด ราคาต่ําสุด 3251

39 ว.สํานักงาน 3,160.00                     3,160.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญเครื่องเขียน เจริญเครื่องเขียน ราคาต่ําสุด 3252

40 ว.เครื่องบริโภค 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3259

41 ว.เครื่องบริโภค 2,020.00                     2,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3263

42 ว.เครื่องบริโภค 860.00                       860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3264

43 ว.สํานักงาน 2,988.00                     2,988.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงบรรจุน้ําดื่ม รานโรงบรรจุน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3268

44 ว.การเกษตร 1,040.00                     1,040.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานกัลปพฤษ รานกัลปพฤษ ราคาต่ําสุด 3270

45 ว.การเกษตร 1,190.00                     1,190.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานสวนลุงวิม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน รานสวนลุงวิม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน ราคาต่ําสุด 3272

46 ว.การเกษตร 200.00                       200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานพฤกษาพันธไม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน รานพฤกษาพันธไม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน ราคาต่ําสุด 3274

47 จางเหมาบํารุงรักษาหองผาตัด 75,600.00                   75,600.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ใจอนันต ซัพพลาย ใจอนันต ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3295

48 ว.เครื่องบริโภค 2,025.00                     2,025.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3297

49 ว.เครื่องบริโภค 810.00                       810.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3298

50 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 4,060.65                     4,060.65    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3304

51 ว.กอสราง 3,794.00                     3,794.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.กวางเต็งลง บจก.กวางเต็งลง ราคาต่ําสุด 3306

52 2,500.00                     2,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด ราคาต่ําสุด 3314

53 จางเหมาถายเอกสาร 690.00                       690.00       วิธีเฉพาะเจาะจง พิษณุโลกเปเปอรแอนดซัพพลาย พิษณุโลกเปเปอรแอนดซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3316

54 ว.เครื่องบริโภค 2,075.00                     2,075.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3319

55 ว.เครื่องบริโภค 685.00                       685.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3320

56 ว.เครื่องบริโภค 1,440.00                     1,440.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3336

57 ว.เครื่องบริโภค 970.00                       970.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3337

58 ว.เครื่องบริโภค 13,250.00                   13,250.00   วิธีเฉพาะเจาะจง กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตและแปรรูปขาวตําบลหนองกะทาว กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตและแปรรูปขาวตําบลหนองกะทาว ราคาต่ําสุด 3340

59 ว.งานบานงานครัว 24,000.00                   24,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีน ซายส หจก.คลีน ซายส ราคาต่ําสุด 3342

60 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,008.93                     2,008.93    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จํากัด บ.อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 3345

61 จางหุมเบาะเกาอี้ 4,800.00                     4,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง พรเจริญการเบาะ พรเจริญการเบาะ ราคาต่ําสุด 3350

62 ว.เครื่องบริโภค 1,920.00                     1,920.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3352

63 ว.เครื่องบริโภค 1,920.00                     1,920.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3353

64 ว.เครื่องบริโภค 1,740.00                     1,740.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3354



65 ว.เครื่องบริโภค 745.00                       745.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3355

66 ว.เครื่องบริโภค 730.00                       730.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3356

67 ว.เครื่องบริโภค 875.00                       875.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3357

68 ว.สํานักงาน 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3358

69 ว.งานบานงานครัว 320.00                       320.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานวินัยรวมถุง รานวินัยรวมถุง ราคาต่ําสุด 3366

70 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,700.00                     2,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานนครไทยแกส รานนครไทยแกส ราคาต่ําสุด 3368

71 ว.เครื่องบริโภค 2,025.00                     2,025.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3381

72 ว.เครื่องบริโภค 685.00                       685.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3382

73 จางซอมค.งานบานงานครัว 4,494.00                     4,494.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 3383

74 ว.งานบานงานครัว 4,815.00                     4,815.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรีแพค ประเทศไทย จํากัด บ.พรีแพค ประเทศไทย จํากัด ราคาต่ําสุด 3385

75 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,891.83                   55,891.83   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 3388

76 ว.เครื่องบริโภค 2,025.00                     2,025.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3396

77 ว.เครื่องบริโภค 715.00                       715.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3397

78 ว.สํานักงาน 3,890.00                     3,890.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงบรรจุน้ําดื่ม รานโรงบรรจุน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3398

79 จางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล 3,000.00                     3,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ  ศรีแกว นายกิตติพงษ  ศรีแกว ราคาต่ําสุด 3400

80 ว.การเกษตร 180.00                       180.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราพร  ทิมพงษ นางจิราพร  ทิมพงษ ราคาต่ําสุด 3403

81 ว.การเกษตร 465.00                       465.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานขายสงทรงกรเกษตรอินทรีย รานขายสงทรงกรเกษตรอินทรีย ราคาต่ําสุด 3405

82 ว.การเกษตร 1,410.00                     1,410.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานเจง (ตลาดอินโดจีนการเดน) รานเจง (ตลาดอินโดจีนการเดน) ราคาต่ําสุด 3407

83 ว.การเกษตร 7,860.00                     7,860.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานไมเมือง (ตลาดอินโดจีนการเดน) รานไมเมือง (ตลาดอินโดจีนการเดน) ราคาต่ําสุด 3409

84 ว.ยานพาหนะและขนสง 12,200.00                   12,200.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด ราคาต่ําสุด 3410

85 ว.เครื่องบริโภค 3,090.00                     3,090.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3412

86 ว.เครื่องบริโภค 1,385.00                     1,385.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3413

87 ว.ยานพาหนะและขนสง 24,000.00                   24,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด ราคาต่ําสุด 3417

88 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 800.00                       800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิรันดรเครื่องเย็น หจก.นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3419

89 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 120.00                       120.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน  หอมมาลา นายชัยวัฒน  หอมมาลา ราคาต่ําสุด 3421

90 ว.คอมพิวเตอร 37,800.00                   37,800.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโยโลยี จํากัด บ.อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโยโลยี จํากัด ราคาต่ําสุด 3424

91 ว.งานบานงานครัว 26,529.00                   26,529.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มาดีเปเปอร หจก.มาดีเปเปอร ราคาต่ําสุด 3426

92 ว.เครื่องบริโภค 1,865.00                     1,865.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3428

93 ว.เครื่องบริโภค 945.00                       945.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3429

94 ว.การแพทย 1,700.00                     1,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เอสพีเค เพลนดี้ สตาร จํากัด เอสพีเค เพลนดี้ สตาร จํากัด ราคาต่ําสุด 3432

95 ว.ไฟฟาและวิทยุ 16,992.00                   16,992.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองธรรมการไฟฟา หจก.เมืองธรรมการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3438

96 ว.งานบานงานครัว 40,842.00                   40,842.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หสม.จินดาพาณิชย หสม.จินดาพาณิชย ราคาต่ําสุด 3440

97 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 140.00                       140.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานนครไทยการยาง รานนครไทยการยาง ราคาต่ําสุด 3442

98 ว.เครื่องบริโภค 3,090.00                     3,090.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3445

99 ว.เครื่องบริโภค 1,500.00                     1,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3446

100 ว.เครื่องบริโภค 2,770.00                     2,770.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3448



101 ว.เครื่องบริโภค 2,715.00                     2,715.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3449

102 ว.เครื่องบริโภค 850.00                       850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3450

103 ว.เครื่องบริโภค 955.00                       955.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3451

104 ว.สํานักงาน 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3452

105 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 11,550.00                   11,550.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิรันดรเครื่องเย็น หจก.นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3458

106 ว.เครื่องบริโภค 2,770.00                     2,770.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3471

107 ว.เครื่องบริโภค 1,480.00                     1,480.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3472

108 ว.เครื่องบริโภค 2,130.00                     2,130.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3492

109 ว.เครื่องบริโภค 860.00                       860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3493

110 จางเหมาทําตรายาง 670.00                       670.00       วิธีเฉพาะเจาะจง กาจ้ําตรายาง กาจ้ําตรายาง ราคาต่ําสุด 3496

111 จางซอมค.สํานักงาน 6,750.00                     6,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3497

112 ค.สํานักงาน 6,870.00                     6,870.00    วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3498

113 ว.สํานักงาน 2,272.00                     2,272.00    วิธีเฉพาะเจาะจง โรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ โรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ ราคาต่ําสุด 3514

114 ว.เครื่องบริโภค 2,180.00                     2,180.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3515

115 ว.เครื่องบริโภค 934.00                       934.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม หมีดง นางสาวบุญเริ่ม หมีดง ราคาต่ําสุด 3516

116 ว.เครื่องบริโภค 2,130.00                     2,130.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3536

117 ว.เครื่องบริโภค 1,030.00                     1,030.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3537

118 ว.เครื่องบริโภค 11,892.00                   11,892.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3540

119 ว.งานบานงานครัว 66,700.00                   66,700.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3542

120 ว.โฆษณาและเผยแพร 920.00                       920.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3544

121 ว.เครื่องแตงกาย 2,813.00                     2,813.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3546

122 ว.ไฟฟาและวิทยุ 19,420.00                   19,420.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3548

123 ว.สํานักงาน 31,315.00                   31,315.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่อเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่อเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3550

124 ว.สํานักงาน 300.00                       300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  โชคไพศาล นายอํานาจ  โชคไพศาล ราคาต่ําสุด 3552

125 ว.สํานักงาน 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3561

126 ว.เครื่องบริโภค 2,320.00                     2,320.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3562

127 ว.เครื่องบริโภค 2,240.00                     2,240.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3563

128 ว.เครื่องบริโภค 2,240.00                     2,240.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3564

129 ว.เครื่องบริโภค 715.00                       715.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3565

130 ว.เครื่องบริโภค 845.00                       845.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3566

131 ว.เครื่องบริโภค 900.00                       900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3567

132 ว.คอมพิวเตอร 1,620.00                     1,620.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ นครไทย จํากัด บ.แอดไวซ นครไทย จํากัด ราคาต่ําสุด 3568

133 ว.โฆษณาและเผยแพร 23,000.00                   23,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บ.เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 3570

134 ว.งานบานงานครัว 97,840.00                   97,840.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด บ.ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 3572

135 ว.เครื่องบริโภค 2,500.00                     2,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3580

136 ว.เครื่องบริโภค 975.00                       975.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3581



137 ว.สํานักงาน 2,700.00                     2,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3582

138 ว.เครื่องบริโภค 1,960.00                     1,960.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3602

139 ว.เครื่องบริโภค 1,070.00                     1,070.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3603

140 ว.สํานักงาน 4,575.00                     4,575.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ รานโรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ ราคาต่ําสุด 3626

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)







แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :      3  สิงหาคม  2564 
หัวขอ  :  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดขอมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายพัทธนันท  มาแจด)                              (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4           วันท่ี  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป ) 
                                   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
                                      วันท่ี  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



  

                  

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.3/552    วันท่ี       23  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กำหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการ

พิจารณาการจัดซ้ือจัดจางหนวยงานของรัฐ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา      

๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  

บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต                                     
  

 

                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 

                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

                                            อนุญาต 

                    
 

                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
                       

            
            



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาถายเอกสาร 2,060.00                     2,060.00    วิธีเฉพาะเจาะจง อินตา อารต อินตา อารต ราคาต่ําสุด 1382

2 ว.การแพทย 12,840.00                   12,840.00   วิธีเฉพาะเจาะจง เดรเกอร เมดิคัล (ประทศไทย) เดรเกอร เมดิคัล (ประทศไทย) ราคาต่ําสุด 2235

3 จางบริการสื่อสาร 4,356.74                     4,356.74    วิธีเฉพาะเจาะจง ทรูมูฟเอชยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ทรูมูฟเอชยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 2306

4 คาอินเตอรเน็ต 8,300.00                     8,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาแหงชาติจํากัด (มหาชน) บ.โทรคมนาแหงชาติจํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด 2471

5 จางบริการสื่อสาร 1,681.75                     1,681.75    วิธีเฉพาะเจาะจง ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ราคาต่ําสุด 2622

6 เชาเครื่องถายเอกสาร 6,000.00                     6,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ราคาต่ําสุด 2860

7 ค.การแพทย 107,000.00                 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 2958

8 ว.การแพทย 15,000.00                   15,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ยูเมด ยูเมด ราคาต่ําสุด 2995

9 ค.สํานักงาน 25 รายการ 286,550.00                 286,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล ราคาต่ําสุด 2999

10 จางซอมค.สํานักงาน 26,750.00                   26,750.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3007

11 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,236.30                     2,236.30    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3037

12 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 20,533.84                   20,533.84   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3039

13 ค.งานบานงานครัว 4,580.00                     4,580.00    วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3121

14 เชาอุปกรณ 1,100.00                     1,100.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุด 3125

15 จางบริการGPS 2,247.00                     2,247.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุด 3126

16 จางตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา 13,910.00                   13,910.00   วิธีเฉพาะเจาะจง พัฒนายนตชลบุรี จํากัด พัฒนายนตชลบุรี จํากัด ราคาต่ําสุด 3122

17 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น 52,914.00                   52,914.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 3174

18 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 5,989.33                     5,989.33    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3179

19 ค.งานบานงานครัว 20,970.00                   20,970.00   วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3192

20 ว.เครื่องบริโภค 2,020.00                     2,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรชอป รานวนาพอรชอป ราคาต่ําสุด 3212

21 ว.เครื่องบริโภค 750.00                       750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3213

22 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 6,957.14                     6,957.14    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตาพิษณุโลก จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตาพิษณุโลก จํากัด ราคาต่ําสุด 3215

23 ว.เครื่องบริโภค 2,120.00                     2,120.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3225

24 ว.เครื่องบริโภค 640.00                       640.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3226

25 ว.เครื่องบริโภค 2,120.00                     2,120.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3227

26 ว.เครื่องบริโภค 895.00                       895.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง นางสามบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3228

27 จางบํารุงรักษาหองผาตัด 19,000.00                   19,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ใจอนันต ซัพพลาย ใจอนันต ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3234

28 ซื้อ ว.การแพทย 4,500.00                     4,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิคอล อีควิปเมนท เชลลแอนดเซอรวิส เมดิคอล อีควิปเมนท เชลลแอนดเซอรวิส ราคาต่ําสุด 3235

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564



29 จางเหมาทําตรายาง 1,040.00                     1,040.00    วิธีเฉพาะเจาะจง กาจ้ําตรายาง กาจ้ําตรายาง ราคาต่ําสุด 3238

30 จางซอมค.งานบานงานครัว 76,975.80                   76,975.80   วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 3239

31 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 6,178.18                     6,178.18    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3240

32 ว.เครื่องบริโภค 1,680.00                     1,680.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3243

33 ว.เครื่องบริโภค 2,020.00                     2,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3244

34 ว.เครื่องบริโภค 2,120.00                     2,120.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3245

35 ว.เครื่องบริโภค 983.00                       983.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3246

36 ว.เครื่องบริโภค 650.00                       650.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3247

37 ว.เครื่องบริโภค 885.00                       885.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3248

38 ค.การแพทย 96,000.00                   96,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ปูนซิเมนไทย(ทาหลวง)จํากัด ปูนซิเมนไทย(ทาหลวง)จํากัด ราคาต่ําสุด 3251

39 ว.สํานักงาน 3,160.00                     3,160.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญเครื่องเขียน เจริญเครื่องเขียน ราคาต่ําสุด 3252

40 ว.เครื่องบริโภค 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3259

41 ว.เครื่องบริโภค 2,020.00                     2,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3263

42 ว.เครื่องบริโภค 860.00                       860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3264

43 ว.สํานักงาน 2,988.00                     2,988.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงบรรจุน้ําดื่ม รานโรงบรรจุน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3268

44 ว.การเกษตร 1,040.00                     1,040.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานกัลปพฤษ รานกัลปพฤษ ราคาต่ําสุด 3270

45 ว.การเกษตร 1,190.00                     1,190.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานสวนลุงวิม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน รานสวนลุงวิม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน ราคาต่ําสุด 3272

46 ว.การเกษตร 200.00                       200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานพฤกษาพันธไม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน รานพฤกษาพันธไม ตลาดตนไมอินโดจีนการเดน ราคาต่ําสุด 3274

47 จางเหมาบํารุงรักษาหองผาตัด 75,600.00                   75,600.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ใจอนันต ซัพพลาย ใจอนันต ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3295

48 ว.เครื่องบริโภค 2,025.00                     2,025.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3297

49 ว.เครื่องบริโภค 810.00                       810.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3298

50 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 4,060.65                     4,060.65    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บ.โตโยตาพิษณุโลก ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 3304

51 ว.กอสราง 3,794.00                     3,794.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.กวางเต็งลง บจก.กวางเต็งลง ราคาต่ําสุด 3306

52 2,500.00                     2,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด ราคาต่ําสุด 3314

53 จางเหมาถายเอกสาร 690.00                       690.00       วิธีเฉพาะเจาะจง พิษณุโลกเปเปอรแอนดซัพพลาย พิษณุโลกเปเปอรแอนดซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3316

54 ว.เครื่องบริโภค 2,075.00                     2,075.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3319

55 ว.เครื่องบริโภค 685.00                       685.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3320

56 ว.เครื่องบริโภค 1,440.00                     1,440.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3336

57 ว.เครื่องบริโภค 970.00                       970.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3337

58 ว.เครื่องบริโภค 13,250.00                   13,250.00   วิธีเฉพาะเจาะจง กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตและแปรรูปขาวตําบลหนองกะทาว กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตและแปรรูปขาวตําบลหนองกะทาว ราคาต่ําสุด 3340

59 ว.งานบานงานครัว 24,000.00                   24,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีน ซายส หจก.คลีน ซายส ราคาต่ําสุด 3342

60 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,008.93                     2,008.93    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จํากัด บ.อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 3345

61 จางหุมเบาะเกาอี้ 4,800.00                     4,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง พรเจริญการเบาะ พรเจริญการเบาะ ราคาต่ําสุด 3350

62 ว.เครื่องบริโภค 1,920.00                     1,920.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3352

63 ว.เครื่องบริโภค 1,920.00                     1,920.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3353

64 ว.เครื่องบริโภค 1,740.00                     1,740.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3354



65 ว.เครื่องบริโภค 745.00                       745.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3355

66 ว.เครื่องบริโภค 730.00                       730.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3356

67 ว.เครื่องบริโภค 875.00                       875.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3357

68 ว.สํานักงาน 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3358

69 ว.งานบานงานครัว 320.00                       320.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานวินัยรวมถุง รานวินัยรวมถุง ราคาต่ําสุด 3366

70 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,700.00                     2,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานนครไทยแกส รานนครไทยแกส ราคาต่ําสุด 3368

71 ว.เครื่องบริโภค 2,025.00                     2,025.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3381

72 ว.เครื่องบริโภค 685.00                       685.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3382

73 จางซอมค.งานบานงานครัว 4,494.00                     4,494.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 3383

74 ว.งานบานงานครัว 4,815.00                     4,815.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรีแพค ประเทศไทย จํากัด บ.พรีแพค ประเทศไทย จํากัด ราคาต่ําสุด 3385

75 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,891.83                   55,891.83   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 3388

76 ว.เครื่องบริโภค 2,025.00                     2,025.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3396

77 ว.เครื่องบริโภค 715.00                       715.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3397

78 ว.สํานักงาน 3,890.00                     3,890.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงบรรจุน้ําดื่ม รานโรงบรรจุน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3398

79 จางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล 3,000.00                     3,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ  ศรีแกว นายกิตติพงษ  ศรีแกว ราคาต่ําสุด 3400

80 ว.การเกษตร 180.00                       180.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราพร  ทิมพงษ นางจิราพร  ทิมพงษ ราคาต่ําสุด 3403

81 ว.การเกษตร 465.00                       465.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานขายสงทรงกรเกษตรอินทรีย รานขายสงทรงกรเกษตรอินทรีย ราคาต่ําสุด 3405

82 ว.การเกษตร 1,410.00                     1,410.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานเจง (ตลาดอินโดจีนการเดน) รานเจง (ตลาดอินโดจีนการเดน) ราคาต่ําสุด 3407

83 ว.การเกษตร 7,860.00                     7,860.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานไมเมือง (ตลาดอินโดจีนการเดน) รานไมเมือง (ตลาดอินโดจีนการเดน) ราคาต่ําสุด 3409

84 ว.ยานพาหนะและขนสง 12,200.00                   12,200.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด ราคาต่ําสุด 3410

85 ว.เครื่องบริโภค 3,090.00                     3,090.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3412

86 ว.เครื่องบริโภค 1,385.00                     1,385.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3413

87 ว.ยานพาหนะและขนสง 24,000.00                   24,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด บ.ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต จํากัด ราคาต่ําสุด 3417

88 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 800.00                       800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิรันดรเครื่องเย็น หจก.นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3419

89 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 120.00                       120.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน  หอมมาลา นายชัยวัฒน  หอมมาลา ราคาต่ําสุด 3421

90 ว.คอมพิวเตอร 37,800.00                   37,800.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโยโลยี จํากัด บ.อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโยโลยี จํากัด ราคาต่ําสุด 3424

91 ว.งานบานงานครัว 26,529.00                   26,529.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มาดีเปเปอร หจก.มาดีเปเปอร ราคาต่ําสุด 3426

92 ว.เครื่องบริโภค 1,865.00                     1,865.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3428

93 ว.เครื่องบริโภค 945.00                       945.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3429

94 ว.การแพทย 1,700.00                     1,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง เอสพีเค เพลนดี้ สตาร จํากัด เอสพีเค เพลนดี้ สตาร จํากัด ราคาต่ําสุด 3432

95 ว.ไฟฟาและวิทยุ 16,992.00                   16,992.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองธรรมการไฟฟา หจก.เมืองธรรมการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3438

96 ว.งานบานงานครัว 40,842.00                   40,842.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หสม.จินดาพาณิชย หสม.จินดาพาณิชย ราคาต่ําสุด 3440

97 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 140.00                       140.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานนครไทยการยาง รานนครไทยการยาง ราคาต่ําสุด 3442

98 ว.เครื่องบริโภค 3,090.00                     3,090.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3445

99 ว.เครื่องบริโภค 1,500.00                     1,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3446

100 ว.เครื่องบริโภค 2,770.00                     2,770.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3448



101 ว.เครื่องบริโภค 2,715.00                     2,715.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3449

102 ว.เครื่องบริโภค 850.00                       850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3450

103 ว.เครื่องบริโภค 955.00                       955.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3451

104 ว.สํานักงาน 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3452

105 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 11,550.00                   11,550.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิรันดรเครื่องเย็น หจก.นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3458

106 ว.เครื่องบริโภค 2,770.00                     2,770.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3471

107 ว.เครื่องบริโภค 1,480.00                     1,480.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3472

108 ว.เครื่องบริโภค 2,130.00                     2,130.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3492

109 ว.เครื่องบริโภค 860.00                       860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3493

110 จางเหมาทําตรายาง 670.00                       670.00       วิธีเฉพาะเจาะจง กาจ้ําตรายาง กาจ้ําตรายาง ราคาต่ําสุด 3496

111 จางซอมค.สํานักงาน 6,750.00                     6,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 3497

112 ค.สํานักงาน 6,870.00                     6,870.00    วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3498

113 ว.สํานักงาน 2,272.00                     2,272.00    วิธีเฉพาะเจาะจง โรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ โรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ ราคาต่ําสุด 3514

114 ว.เครื่องบริโภค 2,180.00                     2,180.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3515

115 ว.เครื่องบริโภค 934.00                       934.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม หมีดง นางสาวบุญเริ่ม หมีดง ราคาต่ําสุด 3516

116 ว.เครื่องบริโภค 2,130.00                     2,130.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3536

117 ว.เครื่องบริโภค 1,030.00                     1,030.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3537

118 ว.เครื่องบริโภค 11,892.00                   11,892.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3540

119 ว.งานบานงานครัว 66,700.00                   66,700.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3542

120 ว.โฆษณาและเผยแพร 920.00                       920.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3544

121 ว.เครื่องแตงกาย 2,813.00                     2,813.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3546

122 ว.ไฟฟาและวิทยุ 19,420.00                   19,420.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3548

123 ว.สํานักงาน 31,315.00                   31,315.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่อเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่อเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3550

124 ว.สํานักงาน 300.00                       300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  โชคไพศาล นายอํานาจ  โชคไพศาล ราคาต่ําสุด 3552

125 ว.สํานักงาน 1,716.00                     1,716.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 3561

126 ว.เครื่องบริโภค 2,320.00                     2,320.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3562

127 ว.เครื่องบริโภค 2,240.00                     2,240.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3563

128 ว.เครื่องบริโภค 2,240.00                     2,240.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3564

129 ว.เครื่องบริโภค 715.00                       715.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3565

130 ว.เครื่องบริโภค 845.00                       845.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3566

131 ว.เครื่องบริโภค 900.00                       900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3567

132 ว.คอมพิวเตอร 1,620.00                     1,620.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ นครไทย จํากัด บ.แอดไวซ นครไทย จํากัด ราคาต่ําสุด 3568

133 ว.โฆษณาและเผยแพร 23,000.00                   23,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บ.เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 3570

134 ว.งานบานงานครัว 97,840.00                   97,840.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด บ.ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 3572

135 ว.เครื่องบริโภค 2,500.00                     2,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3580

136 ว.เครื่องบริโภค 975.00                       975.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3581



137 ว.สํานักงาน 2,700.00                     2,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 3582

138 ว.เครื่องบริโภค 1,960.00                     1,960.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 3602

139 ว.เครื่องบริโภค 1,070.00                     1,070.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 3603

140 ว.สํานักงาน 4,575.00                     4,575.00    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ รานโรงบรรจุน้ําดื่มอัยการ ราคาต่ําสุด 3626

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)
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รหัสสั่งซื้อ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ยชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

BO-6408-00007 ยา 22,684.00 22,684.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํบริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํราคาต่ําสุด 182

BO-6408-00007 ยา 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล ฟารม จบริษัท คอนติเนนเติล ฟารม จํราคาต่ําสุด 183

BO-6408-00007 ยา 5,250.00 5,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด ราคาต่ําสุด 184

BO-6408-00007 ยา 499,690.00 499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 185

BO-6408-00007 ยา 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํ บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํ ราคาต่ําสุด 186

BO-6408-00007 ยา 72,500.00 72,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จําบริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จําราคาต่ําสุด 187

BO-6408-00007 ยา 14,500.00 14,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 188

BO-6408-00007 ยา 17,120.00 17,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮั้ว จํากัด ราคาต่ําสุด 189

BO-6408-00007 ยา 4,860.00 4,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6408-00007 ยา 17,200.00 17,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลน (1982) จําบริษัท ฟารมาแลน (1982) จําราคาต่ําสุด 190

BO-6408-00007 ยา 22,500.00 22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จํากัด บริษัท มาซา แลบ จํากัด ราคาต่ําสุด 191

BO-6408-00007 ยา 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6408-00007 ยา 220,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด ราคาต่ําสุด 192

BO-6408-00007 ยา 7,280.00 7,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประ  บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประ  ราคาต่ําสุด 193

BO-6408-00007 ยา 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด บริษัท ยูเมดา จํากัด ราคาต่ําสุด 194

BO-6408-00007 ยา 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอรพลีส เมดดิคอล บริษัท ลีดเดอรพลีส เมดดิคอล ราคาต่ําสุด 195

BO-6408-00007 ยา 1,348.20 1,348.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จํากัด บริษัท วิทยาศรม จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6408-00007 ยา 7,490.00 7,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ราคาต่ําสุด 196

BO-6408-00007 ยา 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว ราคาต่ําสุด 197

BO-6408-00007 ยา 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาโปเตกา จํากัด บริษัท อาโปเตกา จํากัด ราคาต่ําสุด 198

BO-6408-00007 ยา 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากบริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากราคาต่ําสุด 199

BO-6408-00007 ยา 6,654.00 6,654.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ  บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ  ราคาต่ําสุด 200

BO-6408-00007 ยา 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอ  บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอ  ราคาต่ําสุด 201

BO-6408-00008 ยา 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชัย  เกิดบึงพราว นายพรชัย  เกิดบึงพราว ราคาต่ําสุด

BO-6408-00008 ยา 55,940.00 55,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไ  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไ  ราคาต่ําสุด 202

BO-6408-00008 ยา 252,050.00 252,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส (1979   บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส (1979   ราคาต่ําสุด 203

BO-6408-00008 ยา 25,900.00 25,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล  บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล  ราคาต่ําสุด 204

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2564
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BO-6408-00008 ยา 16,200.00 16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด ราคาต่ําสุด 205

BO-6408-00008 ยา 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ (2517) จําบริษัท พาตารแลบ (2517) จําราคาต่ําสุด 206

BO-6408-00008 ยา 22,500.00 22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด ราคาต่ําสุด 207

BO-6408-00008 ยา 48,200.00 48,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด วี กรุงเทพฯ จบริษัท วี แอนด วี กรุงเทพฯ จราคาต่ําสุด 208

BO-6408-00008 ยา 59,850.00 59,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมหางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมราคาต่ําสุด 209

BO-6408-00008 ยา 145,988.00 145,988.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 210

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 5,136.00 5,136.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอรต เอ  บริษัท จงที (ไทย) อิมปอรต เอ  ราคาต่ําสุด 2063

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด ราคาต่ําสุด 2064

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 31,297.50 31,297.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไ  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไ  ราคาต่ําสุด 2065

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 4,750.00 4,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต่ําสุด 2066

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 2,760.00 2,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสว  บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสว  ราคาต่ําสุด

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 59,796.42 59,796.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)จําบริษัท ลินเด (ประเทศไทย)จําราคาต่ําสุด 2067

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํ บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํ ราคาต่ําสุด 2068

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 59,260.00 59,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จําบริษัท แอสเซนท เมดิคอล จําราคาต่ําสุด 2069

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด เฟรนด หจก. บี เอส แอนด เฟรนด ราคาต่ําสุด

BO-6408-00009 วัสดุการแพทยทั่วไป 22,737.50 22,737.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑแกส หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑแกส ราคาต่ําสุด 2070

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 27,200.00 27,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแกว โปรดักส จํากั บริษัท ฉัตรแกว โปรดักส จํากั ราคาต่ําสุด 2071

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 1,675.00 1,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต่ําสุด

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 3,424.00 3,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 29,400.00 29,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด ราคาต่ําสุด 2072

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 60,465.70 60,465.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไ  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไ  ราคาต่ําสุด 2073

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 26,100.00 26,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง (199  บริษัท นําวิวัฒนการชาง (199  ราคาต่ําสุด 2074

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 13,400.00 13,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต่ําสุด 2075

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 90,804.00 90,804.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสว  บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสว  ราคาต่ําสุด 2076

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 98,500.00 98,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน เมดิคอล เทค จํากัดบริษัท วัน เมดิคอล เทค จํากัดราคาต่ําสุด 2077

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 7,070.00 7,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด ราคาต่ําสุด 2078

BO-6408-00010 เวชภัณฑไมใชยา 8,100.00 8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพ หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพ ราคาต่ําสุด 2079

BO-6408-00011 วัสดุการแพทยทั่วไป 680.00 680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัส  บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัส  ราคาต่ําสุด

BO-6408-00011 วัสดุการแพทยทั่วไป 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล จํากัด บริษัท ไอดีเวลล จํากัด ราคาต่ําสุด 2083

BO-6408-00011 วัสดุการแพทยทั่วไป 23,050.00 23,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพ หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพ ราคาต่ําสุด 2084

BO-6408-00012 เวชภัณฑไมใชยา 5,600.00 5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส (1979   บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส (1979   ราคาต่ําสุด 2080

BO-6408-00012 เวชภัณฑไมใชยา 142,438.40 142,438.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนูลักษณ จํากัด(มหาชบริษัท ธนูลักษณ จํากัด(มหาชราคาต่ําสุด 2081
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BO-6408-00012 เวชภัณฑไมใชยา 70,200.00 70,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัส  บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัส  ราคาต่ําสุด 2082

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :      23  สิงหาคม  2564 
หัวขอ  :  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดขอมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                   
                  ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                 ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นายอวบ  มีแดนไผ )                              ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ ) 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป      ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
      วันท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564                    วันท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564   
                                         

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป ) 
                                   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
                                         วันท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
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