
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑. *จ้างเหมาบริการท าความสะอาดภายในโรงพยาบาล
จิตเวชพิษณุโลก ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๔๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบโรงพยาบาลจติเวช
พิษณุโลก ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วยใน ประเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑,๖๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     ๑,๖๓๙.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  ๑,๖๓๙.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

๙๖,๐๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บ.รักษาความปลอดภยันพกัญจน์    
      ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพกัญจน์   
๕๙ จ ากดั 

๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๕. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

๑๗,129.9๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๗,129.9๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

๑๗,129.9๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๖. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าหม่+ผ้าปูท่ีนอน) 8,4๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

     8,4๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

 8,4๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๗. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จ านวน  
๔ รายการ 

55,2๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านธรา ค้าถัง 
ราคาที่เสนอ 

      55,2๐๐.๐๐ บาท 

ร้านธรา ค้าถัง 
55,2๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๘. จ้างเหมาบริการซักและรดีจีบผ้ามา่นภายใน
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 

5,00๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วสิ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      5,00๐.00 บาท 

บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส จ ากดั
5,000.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๙. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๔๐ รายการ 15,053.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      15,053.๐๐  บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

15,053.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๐. จ้างเหมาบริการตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟกระ
ซาก 

๑๙๗,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท เจริญเครื่องมือแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์  
ราคาที่เสนอ 

     ๑๙๗,๙๕๐.๐๐ บาท 

บริษัท เจริญเครื่องมือแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์  

๑๙๗,๙๕๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๑. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตูเ้ย็น) จ านวน 
 3 เครื่อง 

28,00๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท โปรซีเคียว เทคโนโลยี จ ากดั 

บริษัท โปรซีเคียว เทคโนโลยี จ ากดั 

28,00๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 



ราคาที่เสนอ 

     28,00๐.๐๐ บาท 
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๒. จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ (เครือ่งขยายเสียง
แบบลากจูง) จ านวน ๑ เครื่อง 

8,75๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บริษัท โปรซีเคียว เทคโนโลยี จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     8,75๐.๐๐ บาท 

บริษัท โปรซีเคียว เทคโนโลยี จ ากดั 

8,75๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๓. จ้างตัดสติ๊กเกอรร์ถยนตส์่วนกลาง จ านวน ๒ 
รายการ 

๑,๐๒๒.๙๒  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๑,๐๒๒.๙๒ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

๑,๐๒๒.๙๒ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๔. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน ๓๙ รายการ ๕๙,๗๖๖.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๙,๗๖๖.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
๕๙,๗๖๖.00  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

1๕. จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ จ านวน ๘ รายการ ๕๔๖,0๐๐.๐๐  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

e-bidding  

ผู้เสนอราคา 
    บริษัท บายฟอสเตอร์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      5๔๕,0๐๐.๐๐  บาท 

บริษัท บายฟอสเตอร์ จ ากัด 

5๔๕,0๐๐.๐๐  บาทบาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์

1๖. จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ (เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า)
ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง 

๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จ ากดั 

๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์

1๗. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๗ รายการ ๑๗,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
 ๑๗,๓๘๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 



     ๑๗,๓๘๐.๐๐ บาท 
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๘. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ๒๗,๔5๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๒๗,๔5๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ.
๒๗,๔5๐.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๙. จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ๔๕,๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด 

๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๐. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๒๘ รายการ ๔,๕๗๓.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      ๔,๕๗๓.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

๔,๕๗๓.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๒๑. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยจติ
เวชที่มีความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑,๑๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง  ผู้เสนอราคา 
  หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลาย 

ราคาที่เสนอ 

      ๑,๑๐๐.๐๐ บาท 

หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพ
พลาย 

๑,๑๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๒๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ม ี

ความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๒๓. จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการ
เดินทางไปจดัโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นายวรวุฒิ บุญรอด 

นายวรวุฒิ บุญรอด 

     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 



พัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ม ี

ความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ราคาที่เสนอ 

     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๒๔. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปจดั
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาระบบบริการ 
การดูแลผู้ป่วยจติเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ
ความรุนแรงในชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

5๗๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     5๗๐.๐๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

5๗๐.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

25. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๙ รายการ ๗,๐๑๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

      ๗,๐๑๐.๐๐ บาท 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
๗,๐๑๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๖. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตบคุลากร
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๖,๑๒๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   นายธีรวุฒิ โอภาสจริวิโรจน ์

ราคาที่เสนอ 

      ๖,๑๒๐.00 บาท 

นายธีรวุฒิ โอภาสจิรวโิรจน ์

๖,๑๒๐.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๒๗. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยจติ
เวชที่มีความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๕,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง  ผู้เสนอราคา 
  ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซ์ดไีซน ์

ราคาที่เสนอ 

      5,0๐๐.๐๐ บาท 

ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซด์ีไซน ์

5,0๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๒๘. จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท ฮอร์ส เมดิคอลซัพพลาย 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ฮอร์ส เมดิคอลซัพพลาย 

 ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

 
ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

29. 
 

จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 62๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     62๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด 

     62๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๓๐. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลูฝอย ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๓๑. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๙ รายการ 3,291.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      3,291.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

3,291.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

32. จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน 5,52๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง  ผู้เสนอราคา 
    นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

      5,52๐.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

5,52๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

33. จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายและวสัดงุานบ้านงานครัว 
จ านวน ๕ รายการ 

6๒,381.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์  
ชัพพลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     6๒,381.๐๐ บาท 

บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์  
ชัพพลาย จ ากัด 

6๒,381.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

 
ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๓๔. 
 

จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๙ อัน 3,359.8๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     3,359.8๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด     

 3,359.8๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 
หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 


