
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 

69,600.๐๐ 69,600.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     69,600.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

69,600.๐๐ บาท บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๒. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น ประจ าเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๓ 

12,316.30 12,316.30 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     12,316.30 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

12,316.30 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๓. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๔ รายการ 

12,881.๐๐ 12,881.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     12,881.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ         
  12,881.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๔. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) 
จ านวน ๕ ถัง 

2,150.๐๐ 2,150.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     2,150.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ         
  2,150.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๕. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน 6 รายการ 

18,800.๐๐ 18,800.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     18,800.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า         
  18,800.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๖. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กลุ่ม
ภารกิจบริการจติเวชและ
สุขภาพจิต)จ านวน 21 
รายการ 

13,716.๐๐ 13,716.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     13,716.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า         
  13,716.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
 (กลุ่มภารกจิบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต) จ านวน  
1 รายการ 

5,000.๐๐ 5,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     5,000.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

5,000.๐๐ บาท บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  

๘. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ รายการ 

10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

     10,300.00 บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
10,300.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๙. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
(กลุ่มภารกิจอ านวยการ) 
จ านวน 22 รายการ 

14,672.๐๐ 14,672.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท สวัสดีพานิช สเตชั่น
เนอรี่ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     14,672.๐๐ บาท 

บริษัท สวัสดีพานิช สเตช่ัน
เนอรี่ จ ากัด         

  14,672.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๐. จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 
๑๖ รายการ 

3,940.๐๐ 3,940.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 
2002 จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     3,940.๐๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 
จ ากัด 

  3,940.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๑. จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมู ิ

และความช้ืนสัมพันธ์  
จ านวน ๒ เครื่อง 

7,600.๐๐ 7,600.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท พี พี เคมีคอล 
แอนด์โฮลดิ้ง จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     7,600.๐๐ บาท 

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์
โฮลดิ้ง จ ากัด         

  7,600.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 

๑๒. จัดซื้อวัสดุวิทาศาสตร์และ
การแพทย์จ านวน ๕ รายการ 

1,254.00 1,254.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     1,254.00 บาท 

บริษัท วิทยาศรม จ ากดั 

1,254.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๓. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
เพื่อควบคุมและป้องกันการ
แพร่กระจายการติดเชื้อ 

โคโรนาไวรสั 2019 

จ านวน ๓ รายการ 

12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     12,700.00 บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
12,700.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๔. จ้างเหมาท าป้ายอะครลิิคประ
หยัดพลังงาน จ านวน 100 
แผ่น 

12,000.๐๐ 12,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านบิ๊กโฮมเซอร์วสิ 

ราคาที่เสนอ 

     12,000.๐๐ บาท 

ร้านบิ๊กโฮมเซอร์วิส            
            12,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๕. จ้างเหมาปรบัปรุงอาคารผู้ป่วย
ใน 

285,600.๐๐ 285,600.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.ซันกรุ๊ป 2015 

ราคาที่เสนอ 

   285,600.๐๐ บาท 

หจก.ซันกรุ๊ป 2015         
          285,600.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๖. จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  

70,000.๐๐ 70,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.พิษณุโลก อาร์.พี.
เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 

     70,000.๐๐ บาท 

หจก.พิษณุโลก อาร์.พี.
เซอร์วิส 

  70,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๗. จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ,เครื่อง
เป่ามือ,เครื่องกดสบู่ พร้อม
ติดตั้ง 

44,000.๐๐ 44,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรดาพาณิชย ์

ราคาที่เสนอ 

     44,000.๐๐ บาท 

ร้านรดาพาณิชย ์

  44,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 



 


