
  

                  

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑./81    วันท่ี    17  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือน มีนาคม ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

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

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือนมีนาคม ๒๕๖5 บน 
website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
  

   (นายอวบ  มีแดนไผ)  

       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                                            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

    ทราบ / อนุญาต 

 
 
                                         (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย 

  

 
 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญา

หรือ

ขอตกลง

ในการซื้อ

หรือจาง

1 จางเหมาขนยายขยะติดเชื้อ                  97,330.00    97,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี ส.เรืองโรจนสระบุรี ราคาต่ําสุด 419

2 ว.เครื่องบริโภค                  67,155.00    67,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 681

3 ว.เครื่องบริโภค                  22,151.00    22,151.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเริ่ม  หมี

ดง

นางสาวบุญเริ่ม  หมีดง ราคาต่ําสุด 682

4 ซื้อว.คอมพิวเตอร                  29,750.00    29,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อินเตอร 

คอมพิวเตอร 

เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส

 แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ราคาต่ําสุด 924

แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่ 17  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565



5 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

                 13,000.00    13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ค็อกพิท โปรไทร 

คารสปอรต

ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต ราคาต่ําสุด 925

6 ว.เครื่องบริโภค                  27,165.00    27,165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเรีม  หมี

ดง

นางสาวบุญเรีม  หมีดง ราคาต่ําสุด 926

7 ว.เครื่องบริโภค                  78,360.00    78,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานวนาพอรคชอป รานวนาพอรคชอป ราคาต่ําสุด 927

8 ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น                  63,244.94    63,244.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จํากัด

(มหาชน)

บ.ซัสโก จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด 962

9 ซื้อว.การแพทย                      900.00        900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอฟ.พ.ีเอช.เมดิคอล เอฟ.พ.ีเอช.เมดิคอล ราคาต่ําสุด 1032

10 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

                   2,200.00      2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ค็อกพิท โปรไทร 

คารสปอรต

ค็อกพิท โปรไทร คารสปอรต ราคาต่ําสุด 1056

11 จางซอมยานพาหนะและ

ขนสง

                   9,875.03      9,875.03 วิธีเฉพาะเจาะจง โตโยตา โตโยตา ราคาต่ําสุด 1099

12 ว.งานบานงานครัว                  14,110.00    14,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ลักคลีนนิ่ง ลักคลีนนิ่ง ราคาต่ําสุด 1100

13 ว.เครื่องบริโภค                  23,000.00    23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรขาว สหกรขาว ราคาต่ําสุด 1102

14 ว.การแพทย                    1,300.00      1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ. พ.ี เอช. 

เมดิคอล จํากัด

บริษัท เอฟ. พ.ี เอช. เมดิคอล 

จํากัด

ราคาต่ําสุด 1168

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :         17  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :  เผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือน มีนาคม ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             เผยแพรสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเดือน มีนาคม ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ           ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี 17  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕              วันท่ี  17  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                          วันท่ี 17  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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