
  

                  

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑./75    วันท่ี     4  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
  

   (นายอวบ  มีแดนไผ)  

       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                                            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

    ทราบ / อนุญาต 

 
 
                                         (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย 

  

 
 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1 ค.การแพทย            6,500.00      6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิคอลอีควิปเมนท

เซลลแอนดเซอรวิส

เมดิคอลอีควิปเมนทเซลล

แอนดเซอรวิส

ราคาต่ําสุด 63

2 ค.งานบานงานครัว            3,000.00      3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิรันดรเครื่องเย็น หจก.นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 124

3 ค.งานบานงานครัว          14,040.00    14,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง แกวกิตติการไฟฟา แกวกิตติการไฟฟา ราคาต่ําสุด 156

4 จางซอม ค.สํานักงาน          50,400.00    50,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 246

5 ค.งานบานงานครัว            6,000.00      6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 255

6 จางซอมยานยพาหนะและ

ขนสง

           4,207.78      4,207.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาพิษณุโลก ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

บ.โตโยตาพิษณุโลก ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

ราคาต่ําสุด 349

7 ลางเครื่องปรับอากาศ          47,600.00    47,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โอเพน แอร โอเพน แอร ราคาต่ําสุด 403

8 ว.กอสราง            7,609.00      7,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.กวางเตงลง บจก.กวางเตงลง ราคาต่ําสุด 412

9 ค.การแพทย          50,000.00    50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ยูแคร เมดิคอล จํากัด ยูแคร เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 431

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565



10 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น          66,641.15    66,641.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก บ.ซัสโก ราคาต่ําสุด 438

11 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

             900.00        900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พิพัฒน ยางยนต พิพัฒน ยางยนต ราคาต่ําสุด 502

12 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

             150.00        150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พิพัฒน ยางยนต พิพัฒน ยางยนต ราคาต่ําสุด 505

13 ว.งานบานงานครัว              400.00        400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 512

14 ว.กอสราง              684.80        684.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิษณุโลกระบบน้ํา

เกษตร(2019)จํากัด

บ.พิษณุโลกระบบน้ําเกษตร

(2019)จํากัด

ราคาต่ําสุด 515

15 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

           1,800.00      1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นิรันดรเครื่องเย็น นิรันดรเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 528

16 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

           4,017.85      4,017.85 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตาพิษณุโลก โตโยตาพิษณุโลก ราคาต่ําสุด 530

17 ซื้อวัสดุการแพทย          18,000.00    18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คุก เมดิคอล (ประเทศ

ไทย) จัด

คุก เมดิคอล (ประเทศไทย) จัด ราคาต่ําสุด 549

18 ซื้อว.สํานักงาน            5,954.00      5,954.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําอัยการ โรงน้ําอัยการ ราคาต่ําสุด 575

19 จางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล            7,200.00      7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัตร  ศรีแกว นายภานุวัตร  ศรีแกว ราคาต่ําสุด 588

20 จางเหมาทําตรายาง            2,400.00      2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กาจ้ําตรายาง กาจ้ําตรายาง ราคาต่ําสุด 593

21 ว.วัสดุการแพทย            3,150.00      3,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โซวิค.จํากัด บ.โซวิค.จํากัด ราคาต่ําสุด 595

22 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

           6,600.00      6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ธนกรการไฟฟา ธนกรการไฟฟา ราคาต่ําสุด 597

23 ว.สํานักงาน            3,432.00      3,432.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 611



24 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

         44,000.00    44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Ysp Van Yip Ysp Van Yip ราคาต่ําสุด 625

25 จางเหมาตัดตนไม            6,000.00      6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรักษ  แผวชมภู นายรักษ  แผวชมภู ราคาต่ําสุด 626

26 ซื้อค.การแพทย          11,400.00    11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก เมดิคอล อีควิป

เมนท เซลล แอนด 

เซอรวิส

หจก เมดิคอล อีควิปเมนท 

เซลล แอนด เซอรวิส

ราคาต่ําสุด 653

27 ซื้อว.การแพทย              700.00        700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญเครื่องเขียน เจริญเครื่องเขียน ราคาต่ําสุด 654

28 ซื้อว.อื่นๆ ผาออม            3,300.00      3,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญเครื่องเขียน เจริญเครื่องเขียน ราคาต่ําสุด 655

29 ซื้อว.งานบานงานครัว          79,095.00    79,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญเครื่องเขียน เจริญเครื่องเขียน ราคาต่ําสุด 656

30 ซื้อว.งานบานงานครัว          61,191.00    61,191.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญเครื่องเขียน เจริญเครื่องเขียน ราคาต่ําสุด 657

31 ว.ยานพาหนะและขนสง            1,455.20      1,455.20 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยนตสยาม หจก.ยนตสยาม ราคาต่ําสุด 659

32 ว.ไฟฟาและวิทยุ              730.00        730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานโมบายสื่อสาร รานโมบายสื่อสาร ราคาต่ําสุด 661

33 ว.ไฟฟาและวิทยุ              650.00        650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ST สื่อสาร ราน ST สื่อสาร ราคาต่ําสุด 663

34 ว.โฆษณาและเผยแพร              520.00        520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน

 กรุป

หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 665

35 ว.กอสราง              156.00        156.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานซินสินถาวร รานซินสินถาวร ราคาต่ําสุด 667

36 ว.กอสราง            3,188.60      3,188.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยนตสยาม หจก.ยนตสยาม ราคาต่ําสุด 710

37 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น          51,227.44    51,227.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก บ.ซัสโก ราคาต่ําสุด 738

38 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

           6,830.00      6,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ค็อกพิท โปรไทร คาร

สปอรต จํากัด

ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต

 จํากัด

ราคาต่ําสุด 761



39 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

         30,600.00    30,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ค็อกพิท โปรไทร คาร

สปอรต จํากัด

ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต

 จํากัด

ราคาต่ําสุด 762

40 ว.กอสราง            2,955.00      2,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุยเซง

ผลิตภัณฑคอนกรีต

หจก. อุยเซงผลิตภัณฑ

คอนกรีต

ราคาต่ําสุด 792

41 ว.งานบานงานครัว            1,750.00      1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลําปาง แอล.ซี.

ซัพพลาย

หจก.ลําปาง แอล.ซี.ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 794

42 ว.การเกษตร              420.00        420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราพร  ทิมพงษ นางจิราพร  ทิมพงษ ราคาต่ําสุด 823

43 ว.คอมพิวเตอร            3,130.00      3,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเครื่องเขียน

 กรุป

หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป ราคาต่ําสุด 825

44 ว.คอมพิวเตอร            1,035.00      1,035.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ นครไทย 

จํากัด

บ.แอดไวซ นครไทย จํากัด ราคาต่ําสุด 827

45 ว.งานบานงานครัว              385.00        385.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นเรศวรโฮลเซล 

จํากัด

บ.นเรศวรโฮลเซล จํากัด ราคาต่ําสุด 911

46 ว.สํานักงาน            3,432.00      3,432.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานวุฒิชัยน้ําดื่ม รานวุฒิชัยน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 913

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)



ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

BO-6502-00008 วัสดุเภสัชกรรม 65,270.00 65,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ ราคาตํ�าสุด ภ. 0302 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 16,800.00 16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0303 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จํากัด บริษัท ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0304 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 7,062.00 7,062.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0305 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 35,250.00 35,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0306 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 128,079.00 128,079.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0307 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 5,600.00 5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979)  จํากัด บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979)  จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0308 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 23,950.00 23,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0309 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 42,050.00 42,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จํากัด บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0310 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั�นส์ จํากัด บริษัท อิโนเวชั�นส์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 15,700.00 15,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0311 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 315,920.00 315,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0312 / 2565

BO-6502-00009 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 4,200.00 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 680.00 680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดไลฟ์ พลัส จํากัด บริษัท กู๊ดไลฟ์ พลัส จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 22,800.00 22,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0314 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครื�องมือแพทย(์ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เครื�องมือแพทย(์ประเทศไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 7,704.00 7,704.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0315 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 128,803.39 128,803.39 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จํากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0316 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 7,019.20 7,019.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั�น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั�น จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0317 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 25,080.00 25,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จํากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0318 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 16,039.00 16,039.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0319 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีไลอ้อน ซัพพลาย จํากัด บริษัท ซีไลอ้อน ซัพพลาย จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 16,020.00 16,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0320 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 91,105.15 91,105.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0321 / 2565

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง



ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 4,400.00 4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จํากัด บริษัท ไทยก๊อส จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี� จํากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี� จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0322 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 16,945.00 16,945.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จํากัด บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0323 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเทคเทรดดิ�ง จํากัด บริษัท เมดิเทคเทรดดิ�ง จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0324 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จํากัด บริษัท ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 56,800.00 56,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียล เมดิคอล จํากัด บริษัท เรียล เมดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0325 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 53,976.69 53,976.69 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) ราคาตํ�าสุด ภ. 0326 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จํากัด (สํานักงานใหญ่) บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จํากัด (สํานักงานใหญ่) ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 2,430.00 2,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล  อินดัสตรี� จํากัด บริษัท เอเซีย เมดิคอล  อินดัสตรี� จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 29,800.00 29,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0327 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 23,910.00 23,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0328 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 18,600.00 18,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0329 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 38,750.00 38,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จํากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0330 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 420.00 420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วรินทร์พัชร ร้าน วรินทร์พัชร ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 20,458.40 20,458.40 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส ราคาตํ�าสุด ภ. 0331 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ธอีสท์ ซิสเตมส์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ธอีสท์ ซิสเตมส์ ราคาตํ�าสุด ภ. 0332 / 2565

BO-6502-00010 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 15,290.00 15,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาตํ�าสุด ภ. 0333 / 2565

BO-6502-00011 ยา 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จํากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0335 / 2565

BO-6502-00011 ยา 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศ
ไทย

หสน. โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศ
ไทย ราคาตํ�าสุด ภ. 0336 / 2565

BO-6502-00012 ยา 11,521.00 11,521.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั�น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั�น จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0337 / 2565

BO-6502-00012 ยา 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) ราคาตํ�าสุด ภ. 0338 / 2565

BO-6502-00012 ยา 243,681.80 243,681.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0339 / 2565

BO-6502-00012 ยา 49,800.00 49,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ�ง จํากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ�ง จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0340 / 2565



ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

BO-6502-00012 ยา 224,058.00 224,058.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0341 / 2565

BO-6502-00012 ยา 223,095.00 223,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จํากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0342 / 2565

BO-6502-00012 ยา 73,750.00 73,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล จํากัด บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0343 / 2565

BO-6502-00012 ยา 3,900.00 3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี�ส์ (1969) จํากัด บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี�ส์ (1969) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00012 ยา 34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979)  จํากัด บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979)  จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0344 / 2565

BO-6502-00012 ยา 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จํากัด บริษัท บางกอกดรัก จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0345 / 2565

BO-6502-00012 ยา 40,500.00 40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ ลีดเดอร์ จํากัด บริษัท ไบโอ ลีดเดอร์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0346 / 2565

BO-6502-00012 ยา 46,500.00 46,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0347 / 2565

BO-6502-00012 ยา 7,750.00 7,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จํากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0348 / 2565

BO-6502-00012 ยา 13,600.00 13,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0349 / 2565

BO-6502-00012 ยา 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จํากัด บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0350 / 2565

BO-6502-00012 ยา 4,860.00 4,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จํากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00012 ยา 7,750.00 7,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จํากัด บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0351 / 2565

BO-6502-00012 ยา 6,200.00 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จํากัด บริษัท มาซา แลบ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0352 / 2565

BO-6502-00012 ยา 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จํากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0353 / 2565

BO-6502-00012 ยา 56,800.00 56,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จํากัด บริษัท โมเดอร์นแมนู จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0354 / 2565

BO-6502-00012 ยา 34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี�ยน จํากัด บริษัท ยูโทเปี�ยน จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0355 / 2565

BO-6502-00012 ยา 170,675.00 170,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0356 / 2565

BO-6502-00012 ยา 31,900.00 31,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0357 / 2565

BO-6502-00012 ยา 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จํากัด บริษัท ยูเมด้า จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0358 / 2565

BO-6502-00012 ยา 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จํากัด บริษัท ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0359 / 2565

BO-6502-00012 ยา 17,783.40 17,783.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จํากัด บริษัท วิทยาศรม จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0360 / 2565

BO-6502-00012 ยา 101,500.00 101,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จํากัด บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0361 / 2565

BO-6502-00012 ยา 34,240.00 34,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0362 / 2565



ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

BO-6502-00012 ยา 70,250.00 70,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0363 / 2565

BO-6502-00012 ยา 11,508.00 11,508.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทย เมดิคอล จํากัด บริษัท แสงไทย เมดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0364 / 2565

BO-6502-00012 ยา 105,850.00 105,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0365 / 2565

BO-6502-00012 ยา 23,244.00 23,244.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จํากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0366 / 2565

BO-6502-00012 ยา 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0367 / 2565

BO-6502-00012 ยา 165,850.00 165,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จํากัด (Healol 
Pharmaceutical Co.Ltd.)

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จํากัด (Healol 
Pharmaceutical Co.Ltd.) ราคาตํ�าสุด ภ. 0368 / 2565

BO-6502-00012 ยา 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ตี� มี จํากัด บริษัท เฮลท์ตี� มี จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0369 / 2565

BO-6502-00012 ยา 3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี� หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี� ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00012 ยา 5,640.00 5,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เกอร์เทค อินเตอร์เนชั�นแนล ห้างหุ้นส่วนจํากัด เกอร์เทค อินเตอร์เนชั�นแนล ราคาตํ�าสุด ภ. 0370 / 2565

BO-6502-00012 ยา 75,150.00 75,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภิญโญฟาร์มาซี ราคาตํ�าสุด ภ. 0371 / 2565

BO-6502-00012 ยา 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาตํ�าสุด ภ. 0372 / 2565

BO-6502-00013 ยา 196,800.00 196,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี� จํากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี� จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0373 / 2565

BO-6502-00014 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 9,630.00 9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ�ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ�ง จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0334 / 2565

BO-6502-00015 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10,058.00 10,058.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ�ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ�ง จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0313 / 2565

BO-6502-00016 วัสดุเภสัชกรรม 4,560.00 4,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี�ยน จํากัด บริษัท ยูโทเปี�ยน จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00016 วัสดุเภสัชกรรม 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิ�ซัพพลาย ร้านประสิทธิ�ซัพพลาย ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00017 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 12,358.50 12,358.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จํากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0374 / 2565

BO-6502-00017 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 10,950.00 10,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0375 / 2565

BO-6502-00017 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 1,284.00 1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00017 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 13,800.00 13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จํากัด บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0376 / 2565

BO-6502-00017 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 58,197.30 58,197.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) ราคาตํ�าสุด ภ. 0389 / 2565

BO-6502-00017 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 97,000.00 97,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0377 / 2565

BO-6502-00017 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 12,400.00 12,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0378 / 2565

BO-6502-00017 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จํากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0379 / 2565
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BO-6502-00017 วัสดุการแพทย์ทั�วไป 27,900.00 27,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ที เค เมดิคอล ร้าน ที เค เมดิคอล ราคาตํ�าสุด ภ. 0380 / 2565

BO-6502-00018 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 14,980.00 14,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จํากัด บริษัท พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0381 / 2565

BO-6502-00019 ยา 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00019 ยา 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0382 / 2565

BO-6502-00019 ยา 40,500.00 40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จํากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0383 / 2565

BO-6502-00019 ยา 79,500.00 79,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979)  จํากัด บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979)  จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0384 / 2565

BO-6502-00019 ยา 168,000.00 168,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0385 / 2565

BO-6502-00019 ยา 10,700.00 10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0386 / 2565

BO-6502-00019 ยา 2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จํากัด บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. / 2565

BO-6502-00019 ยา 51,000.00 51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จํากัด บริษัท โมเดอร์นแมนู จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0387 / 2565

BO-6502-00019 ยา 8,560.00 8,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั�นแนล เฮลท์แคร์ จํากัด บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั�นแนล เฮลท์แคร์ จํากัด ราคาตํ�าสุด ภ. 0388 / 2565

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :           4  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :  เผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             เผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ           ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕              วันท่ี  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                          วันท่ี  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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