
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. จ้างผลิตตรายาง จ านวน ๘
รายการ  

4,903.๐๐ 4,903.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     4,903.๐๐  บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 
๒๐๐๒ จ ากัด 

       4,903.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จ านวน ๑ งาน 

58,100.๐๐ 58,100.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท เอโปรแลนด์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

     58,100.๐๐ บาท 

บริษัท เอโปรแลนด์ จ ากัด 
         58,100.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๓. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน ๒ เครื่อง 

29,800.0๐ 29,800.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านเอ็มแอร์จานดาวเทียม
เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

     29,800.0๐ บาท 

ร้านเอ็มแอรจ์านดาวเทียม
เซอร์วิส 

      29,800.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

4. จ้างท าตู้แสดงความคิดเห็น 
จ านวน ๕ ตู ้

4,500.0๐ 4,500.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านเฮยีป้ายดไีซน ์
ราคาที่เสนอ 

     4,500.0๐ บาท 

ร้านเฮยีป้ายดีไซน์
4,500.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๕. จัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษ
ธรรมดา จ านวน ๑ เครื่อง 

9,700.0๐ 9,700.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท เอโปรแลนด์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

     9,700.0๐ บาท 

บริษัท เอโปรแลนด์ จ ากัด
9,700.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๖. จัดซื้อชุดกล้อง webcam 
จ านวน ๑ เครื่อง 

5,140.0๐ 5,140.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท เอโปรแลนด์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

    5,140.0๐ บาท 

บริษัท เอโปรแลนด์ จ ากัด
5,140.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๗. จดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ านวน ๒ รายการ 
 
 

 

11,5600.๐๐ 11,560.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ไทปันซัมมิท จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 

     11,560.๐๐ บาท 

บริษัท ไทปันซัมมิท จ ากดั 
         11,560.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

8. จัดซื้อครภุัณฑ์กีฬา จ านวน    
๒ รายการ 

114,000.0๐ 114,000.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท พิษณุโลกฟิตเนส จก.  
ราคาที่เสนอ 

     114,000.0๐ บาท 

บริษัท พิษณุโลกฟิตเนส 
จก.       

  114,000.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

9. จดัซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน     
๖ รายการ 

32,714.0๐ 32,714.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านอาม่าค้าค้าวสัด ุ
ราคาที่เสนอ 

     32,714.0๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าคา้วัสดุ
32,714.0๐บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 


