
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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. จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพัก
แพทย์ (เปลี่ยนประตู) 

7,200.00 ๗,200.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
นางสาวณัฐพร อินกอง 
ราคาที่เสนอ 

     ๗,200.00 บาท 

นางสาวณัฐพร อินกอง 
     ๗,200.00 บาท 

- ราคาเหมาะสม ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน
จ านวน ๒ รายการ 

32,684.๐๐ 32,684.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.ไอเดยี เฟอร์นิแจอรม์อลล ์
ราคาที่เสนอ 

     32,684.๐๐ บาท 

บ.ไอเดีย เฟอร์นิแจอรม์อลล ์
         32,684.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓. จัดซื้อเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 
จ านวน ๕ รายการ 

73,900.0๐ 73,900.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท สุวาณิชย์ เมดิคอล    
อีคลิปเม้นท์ จก. 
ราคาที่เสนอ 

     73,900.0๐ บาท 

บริษัท สุวาณิชย์ เมดิคอล    
อีคลิปเม้นท์ จก. 

      73,900.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  

4. จัดซื้อเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา  13,379.0๐ 13,379.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ไทปันซัมมิท จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 

     13,379.0๐ บาท 

บริษัท ไทปันซัมมิท จ ากดั 
      13,379.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  

๕. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ านวน ๕ รายการ 

51,200.0๐ 51,200.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บ.โกลบอลไดแอก จก. 
ราคาที่เสนอ 

     51,200.0๐ บาท 

บ.โกลบอลไดแอก จก.             
         51,200.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๖. จัดจ้างผลิตสื่อเทคโนโลยี
ส าหรับโครงการฯ 

112,000.00 112,000.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านของเล่นเด็กบา้นพ่ีริว 

ราคาที่เสนอ 

     112,000.00 บาท 

ร้านของเล่นเด็กบ้านพ่ีริว 

     112,000.00 บาท 

- ราคาเหมาะสม ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๗. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 
จ านวน ๓ รายการ 

328,000.๐๐ 328,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท ทรู 888 เทคโนโลยี 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

     328,000.๐๐ บาท 

บริษัท ทรู 888 
เทคโนโลยี จ ากัด 
       328,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๘. จดัซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ รายการ 

49,000.0๐ 49,000.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท ทรู 888 เทคโนโลยี 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

     49,000.0๐ บาท 

บริษัท ทรู 888 
เทคโนโลยี จ ากัด           
         49,000.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

9. จดัซื้อครภุัณฑ์การเกษตร 
จ านวน ๑ รายการ 

4๙,434.0๐ 4๙,434.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. 
ราคาที่เสนอ 

     4๙,434.0๐ บาท 

บ.ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จก. 
         4๙,434.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

10. จดัซื้อเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 
จ านวน ๒ รายการ 

6,000.0๐ 6,000.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.เฮลท์เนเจอร์อินเตอรเ์ทรด 
จก. 
ราคาที่เสนอ 

     6,000.0๐ บาท 

บ.เฮลท์เนเจอร์อินเตอรเ์ท
รด จก. 

         6,000.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๑. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ (ถังก๊าซอาร์กอน)
จ านวน ๑ ถัง 

3,798.50 3,798.50 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.พิษณุโลกผลิตภณัฑ์แกส๊ จก. 
ราคาที่เสนอ 

     3,798.50 บาท 

บ.พิษณุโลกผลิตภณัฑ์แกส๊ 
จก. 

    3,798.50 บาท 

- ราคาเหมาะสม ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒. จ้างถ่ายเอกสารในโครงการฯ 
จ านวน ๒๐๐ เล่ม 

๑๓,000.๐๐ ๑๓,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านหนึ่งถ่ายเอกสาร 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๓,000.๐๐ บาท 

ร้านหนึ่งถ่ายเอกสาร 
       ๑๓,000.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 


