
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑. *จ้างเหมาบริการท าความสะอาดภายในโรงพยาบาล
จิตเวชพิษณุโลก ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบโรงพยาบาลจติเวช
พิษณุโลก ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๓. *จ้างเหมาบริการขนน  า ประจ าเดอืน ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

 

๑๓,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายพิชญ์พชร พาคาทิน 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

นายพิชญ์พชร พาคาทิน         
  ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจ าเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

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. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อลื่น ประจ าเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

๒๑,๓๐๖.๙๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๑,๓๐๖.๙๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

๒๑,๓๐๖.๙๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๖. *จ้างเหมาบริการซัก-รดีผ้าผู้ป่วยใน ประจ าเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

1,308.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านแคทแอนด์แคทซักรีด 

ราคาที่เสนอ 

     1,308.๐๐  บาท 

ร้านแคทแอนด์แคทซักรดี 

 1,308.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๗. จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน 
บท 2412 ชัยนาท 

12,998.36  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    อู่สอนกลการ 

ราคาที่เสนอ 

      12,998.36 บาท 

อู่สอนกลการ 
12,998.36 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๘. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน จ านวน ๒ รายการ 373,๗00.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      373,๗00.00 บาท 

บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด 

373,๗00.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๙. จัดซื อวัสดสุ านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๖,๗๕๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้าน เอ็น.เอส.พี.ซัพพลาย 

ราคาที่เสนอ 

      ๖,๗๕๐.๐๐ บาท 

ร้าน เอ็น.เอส.พี.ซัพพลาย 

๖,๗๕๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๐. จ้างพิมพ์ใบรับใบส าคัญ 2,568.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 

     2,568.๐๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

2,568.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

11. จัดซื้อพานพุ่ม จ านวน ๑ ชุด ๒,๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

12. จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม จ านวน ๑๒ ชุด 12,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ห้างกันเองพาณิชย ์

ราคาที่เสนอ 

      12,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างกันเองพาณิชย ์

12,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

13. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน (ชุดห้องนอน) จ านวน  
๒ รายการ 

๑๖,๔๙๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

      ๑๖,๔๙๐.00 บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

๑๖,๔๙๐.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

14. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องท าน้ าอุ่น) 
จ านวน ๓ เครื่อง  

๗,๔๗๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      ๗,๔๗๐.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

๗,๔๗๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑5. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๔๓ รายการ ๘,๓๘๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านอาม่าค้าวัสดุ  
ราคาที่เสนอ 

     ๘,๓๘๙.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

๘,๓๘๙.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1๖. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เครื่องปรบัอากาศแบบ
แยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๓,๐๐๐  
บีทียู จ านวน ๑๑ เครื่อง 
 

๔๔๒,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕) 
ราคาที่เสนอ 

     ๔๔๒,๒๐๐.๐๐ บาท 

หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕) 
 ๔๔๒,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

1๗. จ้างเหมาบริการตดิตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ ๔๘,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านศรีสุทโธ การช่างและวิศวกรรม 

ราคาที่เสนอ 

      ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

ร้านศรสีุทโธ การช่างและวิศวกรรม 

 ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

1๘. จ้างเหมาบริการตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟ
กระชาก 

๑๙๗,๙๕๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านเจรญิเครื่องมือแพทย์อิเล็คทรอนิกส ์

ราคาที่เสนอ 

      ๑๙๗,๙๕๐.00 บาท 

ร้านเจรญิเครื่องมือแพทย์
อิเล็คทรอนิกส ์

๑๙๗,๙๕๐.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

1๙.  จัดซื้อครุภณัฑส์ านักงาน (ตู้สต็อกยา) จ านวน ๕ ตู ้ 22,50๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก. ๓ เอ็นเฮลท์แคร ์
ราคาที่เสนอ 

      22,50๐.๐๐ บาท 

หจก. ๓ เอ็นเฮลท์แคร ์
22,50๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๐. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอน) จ านวน ๕ ชุด ๑๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก. ๓ เอ็นเฮลท์แคร ์
ราคาที่เสนอ 

     ๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท 

หจก. ๓ เอ็นเฮลท์แคร ์
๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๒1. จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ ระหว่างวันท่ี 

๒๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

๗,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายวรวุฒิ บุญรอด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗,๒๐๐.๐๐ บาท 

นายวรวุฒิ บุญรอด 

๗,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๒. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๖ รายการ ๑๔,๘๑๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

      ๑๔,๘๑๐.๐๐ บาท 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
๑๔,๘๑๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๓. จ้างเหมาบริการตดิตั้งผา้ม่านภายในโรงพยาบาล 

จิตเวชพิษณุโลก 

๙๐,๕๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๙๐,๕๐๐.00 บาท 

บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส จ ากดั
๙๐,๕๐๐.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๒๔.  จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับ-ส่งต่อผูป้่วย 22๐,๐0๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก. วีระพงษ์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคาที่เสนอ 

      22๐,๐0๐.๐๐ บาท 

หจก. วีระพงษ์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

22๐,๐0๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๕. จ้างเหมาปรบัปรุงเคานเ์ตอร์ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 

2๗๐,๐0๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      หจก. วีระพงษ์ คอนสตรัคช่ัน 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคาที่เสนอ 

     2๗๐,๐0๐.๐๐ บาท 

หจก. วีระพงษ์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

2๗๐,๐0๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๒๖. จัดซื อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน ๙ รายการ 
 

๕๘๑,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
  ร้านคอมพิวเตอรโ์ซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร ์
ราคาที่เสนอ 

     ๕๖๒,๙๐๐.๐๐ 

ร้านคอมพิวเตอร์โซน ซสิเตม็ท ์

 บิวเดอร ์
๕๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

- เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์

๒๗. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๒ รายการ ๑,๐๑๐,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรลัซัพพลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรลัซัพพลาย 
จ ากัด 

๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์

๒๘. จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก
ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน 

729,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
      บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ชุนหลี ปราจีนบรุี จ ากัด 

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 
-เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์

๒๙. จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ จ านวน ๒๔ รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๗๓,๗00.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
-บริษัท เอส.เจ.(1993) จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๑,๔๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท 

-บริษัท แกรนด์ อีเกิ ล จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 

      ๑๘๑,๐๒๐.๐๐ บาท 

-บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 

      ๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท 

-บริษัท แอมเมท เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

-บริษัท เอส.เจ.(1993) จ ากัด 

      ๑,๔๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท 

-บริษัท แกรนด์ อีเกิ ล จ ากดั 

      ๑๘๑,๐๒๐.๐๐ บาท 

-บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ ากดั 

      ๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท 

-บริษัท แอมเมท เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

      ๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์



*วิธีการพิจารณาราคาต่อรายการ       ๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท 

หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 


