
  

                  

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑./41.1    วันท่ี      3  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือน มกราคม ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กำหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
ผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางหนวยงานของรัฐ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนมกราคม ๒๕๖5 
บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
  

   (นายอวบ  มีแดนไผ)  

       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                                            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

    ทราบ / อนุญาต 

 
 
                                         (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย 

  

 
 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 เชาใชอินเตอรเน็ต                       8,300.00      8,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 

มหาชน

โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 

มหาชน

ราคาต่ําสุด 6322

2 จางซอมปมน้ํา                     89,959.04    89,959.04 วิธีเฉพาะเจาะจง ยนตสยาม ยนตสยาม ราคาต่ําสุด 6323

3 จางบริการสื่อสาร                       4,948.89      4,948.89 วิธีเฉพาะเจาะจง ทรูมูฟเอชยูนิเวอรแซล คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด

ทรูมูฟเอชยูนิเวอรแซล คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

ราคาต่ําสุด 6382

4 จางเหมาชนยายขยะ                     82,490.00    82,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน ส.เรืองโรจน ราคาต่ําสุด 6412

5 ค.งานบานงานครัว                       5,490.00      5,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)

บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน)

ราคาต่ําสุด 6488

6 จางซอมค.งานบานงานครัว                     34,989.00    34,989.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก. เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 6659

7 เชาเครื่องถายเอกสาร                       6,000.00      6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ราคาต่ําสุด 6931

8 ว.เครื่องบริโภค                     27,151.00    27,151.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 7024

9 คาบริการGPS                       2,247.00      2,247.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็กซเชนส อินฟอรเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด

เอ็กซเชนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส

 จํากัด

ราคาต่ําสุด 7029

10 เชา GPS                       1,100.00      1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็กซเชนส อินฟอรเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด

เอ็กซเชนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส

 จํากัด

ราคาต่ําสุด 7030

11 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       4,317.45      4,317.45 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตาพิษณุโลก โตโยตาพิษณุโลก ราคาต่ําสุด 7051

12 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       5,333.95      5,333.95 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตา พิษณุโลก โตโยตา พิษณุโลก ราคาต่ําสุด 7082

13 ค.การแพทย                     68,000.00    68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 31

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม  2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2565



14 ค.การแพทย                       8,000.00      8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอฟ.พี.เอช. จํากัด เอฟ.พี.เอช. จํากัด ราคาต่ําสุด 33

15 ค.การแพทย                     35,000.00    35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิคอลอีควิปเมนทเซลล

แอนดเซอรวิส

เมดิคอลอีควิปเมนทเซลลแอนด

เซอรวิส

ราคาต่ําสุด 40

16 จางซอมยานพาหนะและขนสง                     12,149.83    12,149.83 วิธีเฉพาะเจาะจง ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต 

จํากัด

ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต 

จํากัด

ราคาต่ําสุด 43

17 ค.การแพทย                     43,500.00    43,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 64

18 ค.การแพทย                     12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จํากัด เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 65

19 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       3,270.99      3,270.99 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตา พิษณุโลก โตโยตา พิษณุโลก ราคาต่ําสุด 67

20 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       3,219.63      3,219.63 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตา พิษณุโลก โตโยตา พิษณุโลก ราคาต่ําสุด 68

21 ค.การแพทย                     25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จํากัด เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 86

22 จางซอมยานพาหนะและขนสง                     13,000.00    13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต 

จํากัด

ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต 

จํากัด

ราคาต่ําสุด 87

23 ว.การแพทย                       3,150.00      3,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โซวิค จัด โซวิค จัด ราคาต่ําสุด 127

24 จางซอมครุภัณฑการแพทย                     65,136.25    65,136.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง 

(1992)

บริษัท นําวิวัฒนการชาง (1992) ราคาต่ําสุด 130

25 ว.การแพทย                     13,000.00    13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จํากัด บ.โซวิค จํากัด ราคาต่ําสุด 137

26 จางเหมาแรงงาน                       6,994.59      6,994.59 วิธีเฉพาะเจาะจง ช.รวมชาง(2013) ช.รวมชาง(2013) ราคาต่ําสุด 145

27 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       3,500.00      3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู เจริญการาจ อู เจริญการาจ ราคาต่ําสุด 152

28 ว.การแพทย                       5,300.00      5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โซศวิค จํากัด บ.โซศวิค จํากัด ราคาต่ําสุด 155

29 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       4,038.18      4,038.18 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตา พิษณุโลกผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

โตโยตา พิษณุโลกผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

ราคาต่ําสุด 158

30 จางซอมยานพาหนะและขนสง                     11,600.00    11,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู เจริญการาจ อู เจริญการาจ ราคาต่ําสุด 162

31 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       5,950.00      5,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู เจริญการาจ อู เจริญการาจ ราคาต่ําสุด 163

32 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       3,005.63      3,005.63 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตา พิษณุโลกผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

โตโยตา พิษณุโลกผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

ราคาต่ําสุด 179



33 ว.เครื่องบริโภค                     18,295.00    18,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 180

34 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น                     65,683.92    65,683.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 184

35 ว.สํานักงาน                       3,432.00      3,432.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 189

36 ว.คอมพิวเตอร                     11,130.00    11,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองธรรมการไฟฟา หจก.เมืองธรรมการไฟฟา ราคาต่ําสุด 191

37 ว.คอมพิวเตอร                     24,500.00    24,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอม เซอรวิส แอนด

 เทคโนโลยี จํากัด

บ.อินเตอรคอม เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

ราคาต่ําสุด 195

38 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น                       1,050.00      1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานนครไทยแกส รานนครไทยแกส ราคาต่ําสุด 197

39 ว.ยานพาหนะและขนสง                     36,915.00    36,915.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเกรียงไกรกันชน4x4 รานเกรียงไกรกันชน4x4 ราคาต่ําสุด 199

40 ว.เครื่องบริโภค                     11,500.00    11,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กลุมสาหกิจชุมชนผูผลิตและ

แปรรูปขาวตําบลหนองกะทาว

กลุมสาหกิจชุมชนผูผลิตและแปร

รูปขาวตําบลหนองกะทาว

ราคาต่ําสุด 201

41 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       3,270.99      3,270.99 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตา พิษณุโลกผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

โตโยตา พิษณุโลกผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

ราคาต่ําสุด 203

42 จางซอมครุภัณฑการแพทย                     19,200.00    19,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.บ.ีดี. เซอรจิคอล ซัพ

พลาย จํากัด

บ.เอ็ม.บ.ีดี. เซอรจิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

ราคาต่ําสุด 215

43 จางซอม ค.สํานักงาน                     16,500.00    16,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โอเพนแอร โอเพนแอร ราคาต่ําสุด 247

44 ค.คอมพิวเตอร                     43,470.00    43,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กูดสปด คอมพิวเตอร จํากัด กูดสปด คอมพิวเตอร จํากัด ราคาต่ําสุด 261

45 ว.การแพทย                       6,800.00      6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอฟ.พี.เอช. เมดิคอล จํากัด เอฟ.พี.เอช. เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 265

46 ว.งานบานงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด บ.ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 298

47 ว.ไฟฟาและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองธรรมการไฟฟา หจก.เมืองธรรมการไฟฟา ราคาต่ําสุด 300

48 ว.คอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ นครไทย จํากัด บ.แอดไวซ นครไทย จํากัด ราคาต่ําสุด 302

49 ว.การเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง รานบานตนไม รานบานตนไม ราคาต่ําสุด 304

50 ว.โฆษณาและเผยแพร                         620.00        620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 310

51 ว.ไฟฟาและวิทยุ                     10,460.00    10,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 312

52 ว.สํานักงาน                     29,620.00    29,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 314

53 ว.งานบานงานครัว                     86,092.00    86,092.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 316

54 ว.คอมพิวเตอร วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 318

55 ว.เครื่องบริโภค                     15,624.00    15,624.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 320



56 ว.เครื่องบริโภค                         150.00        150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี  สีขํา นางสาวเกวลี  สีขํา ราคาต่ําสุด 323

57 ว.เครื่องบริโภค                         720.00        720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัศมี  นวลจันทร นางรัศมี  นวลจันทร ราคาต่ําสุด 325

58 ว.กอสราง                         500.00        500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกุญแจชางหนุมอําเภอนคร

ไทย

รานกุญแจชางหนุมอําเภอนครไทย ราคาต่ําสุด 327

59 ว.งานบานงานครัว                         596.00        596.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด บ.ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุด 329

60 จางซอมยานพาหนะและขนสง                       3,648.70      3,648.70 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตาพิษณุโลก โตโยตาพิษณุโลก ราคาต่ําสุด 334

61 ว.สํานักงาน                       3,432.00      3,432.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 382

62 ว.เครื่องบริโภค                     82,665.00    82,665.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 414

63 ว.เครื่องบริโภค วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 415

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :       3  กุมภาพันธ  2565 
หัวขอ  :  เผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือน มกราคม ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             เผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือน มกราคม ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ           ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี 3  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕              วันท่ี 3  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                         วันท่ี 3  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 


	1.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่_สขร1_มกราคม2565
	บันทึกข้อความ

	2.แบบสขร.1_มกราคม2565_บริหาร
	มค.65

	3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

