
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑. *จ้างเหมาบริการท าความสะอาดภายในโรงพยาบาล
จิตเวชพิษณุโลก ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

๔๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบโรงพยาบาลจติเวช
พิษณุโลก ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วยใน ประเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

3,793.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     3,793.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  3,793.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจ าเดือน 
มีนาคม 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 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

25,100.15 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     25,100.15 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

25,100.15 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
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โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๖. 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หมอนหนุน) 3,780.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

     3,780.0๐ บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

3,780.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๗. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลูฝอย ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๘. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 
จ านวน ๑๑ เครื่อง 

581,100.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
   บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 

      468,700.00 บาท 

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด 

468,700.00  บาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  

๙. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน (ระบบกล้องวงจรปิด) 
จ านวน ๑ ระบบ 

๑,๙๙๘,2๐๐.๐๐  โดยวิธี
คัดเลือก  

ผู้เสนอราคา 
    บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเตม็ท์ 
บิวเดอร ์
ราคาที่เสนอ 

      ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ 
บิวเดอร ์

๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

 

 

 

๑๐. จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอาชีวะอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานส าหรับบคุลากร
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ประจ าปี ๒๕๖๒ 

3,940.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      ร้านเพื่อนครู 
  ราคาที่เสนอ 

       3,940.๐๐ บาท 

ร้านเพื่อนคร ู
3,940.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
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โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๑. 
 

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอาชีวะอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานส าหรับบคุลากร
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ประจ าปี ๒๕๖๒ 

3,424.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.พิษณุโลก อาร์.พี. เซอร์วิส  
ราคาที่เสนอ 

     3,424.0๐ บาท 

หจก.พิษณุโลก อาร์.พี. เซอร์วิส 

3,424.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๒. จัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอาชีวะอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานส าหรับบคุลากร
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๒๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านนดลฤทธิ์ การ์เด้น 

ราคาที่เสนอ 

      ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านนดลฤทธิ์ การเ์ด้น 

๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๓. จ้างท าป้ายห้องน้ า จ านวน ๘ อัน 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.พิษณุโลก อาร์.พี. เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 

      6,420.00 บาท 

หจก.พิษณุโลก อาร์.พี. เซอร์วิส   
 6,420.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๑๔. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพือ่ส ารองให้กับ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

๘,๓๒๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๘,๓๒๕.๐๐  บาท 

 บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

๘,๓๒๕.๐๐ บาท 

-  เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๑๕. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑๗ รายการ 11,367.9๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
  ราคาที่เสนอ 

       11,367.9๐ บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
11,367.9๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
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โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑6. 
 

จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย (ชุดผู้ป่วย) จ านวน  
๖๐ ชุด 

23,754.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     23,754.0๐ บาท 

บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์  
ซัพพลาย จ ากัด 

23,754.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑7. จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 11,88๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

      11,88๐.๐๐  บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

 11,88๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑8. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๔ รายการ 38,627.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      38,627.00 บาท 

บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด 

38,627.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๑9. จ้างท าตรายาง จ านวน ๑ รายการ 350.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      3๕0.๐๐  บาท 

 บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

3๕0.๐๐ บาท 

-  เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

20. จ้างท าป้ายไวนิลบันทึกความร่วมมือฯ 2,568.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ จ ากัด 

  ราคาที่เสนอ 

       2,568.0๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

2,568.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 


