
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. จัดซื้ออาหารปรุงส าเร็จส าหรับ
ผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิต
เวชพิษณุโลก 

89,360.๐๐ 89,360.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     89,360.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

89,360.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น  
 

22,541.21 22,541.21 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     22,541.21บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

22,541.21 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓. จ้างผลิตหนังสือท่ีระลึก 
จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม 

420,00.๐๐ 420,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บ.สยามเจริญพาณิช จก. 
ราคาที่เสนอ 

     420,00.๐๐ บาท 

บ.สยามเจรญิพาณิช จก.             
            420,00.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๔. จ้างเหมาจดังานพิธีเปิด
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 

 

430,450.๐๐ 430,450.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.ดี ซี ไลฟ์ พลสั 

ราคาที่เสนอ 

     430,450.๐๐ บาท 

หจก.ดี ซี ไลฟ์ พลัส                    
          430,450.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๕. จัดซื้อวัสดุการเกษตร  
จ านวน ๓ รายการ 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     800.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

800.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖. จ้างเหมาท าฉากก้ัน จ านวน 
๑๐ อัน  
 

16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านเฮียปา้ยดไีซน ์

ราคาที่เสนอ 

     16,900.00 บาท 

ร้านเฮยีป้ายดีไซน ์

  16,900.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๗. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 

(พัดลมโคจร) จ านวน ๕๐ ตัว 

79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     79,500.00 บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
79,500.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๘. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  
(ชุดไมค์) 
 

92,725.00 92,725.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านดีมีคอม  
ราคาที่เสนอ 

     92,725.00 บาท 

ร้านดีมีคอม  
92,725.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

31 สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๙. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว (เครื่องปรับอากาศ) 

95,025.๐๐ 95,025.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 

     95,025.๐๐บาท 

บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 

           95,025.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน
จ านวน ๒ รายการ 

63,970.๐๐ 63,970.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บ. ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

     63,970.๐๐ บาท 

บ. ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ มอลล์           
            63,970.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน
จ านวน ๑ รายการ 

65,000.๐๐ 65,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้าน พี พี อาร์ อิงค์เจท 

ราคาที่เสนอ 

     65,000.๐๐ บาท 

ร้าน พี พี อาร์ อิงค์เจท      
            65,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 


