
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
 

๗๐๘,๐๐๐.๐๐ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

ผู้เสนอราคา 
  บริษัท รักษาความปลอดภัย
พรหมภสัสร ๙๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท รักษาความปลอดภัย
พรหมภสัสร ๙๙ จ ากัด 

๗๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก 

 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒. จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารที่ท าการ 

๖๑๙,๐๐๐.๐๐ ๖๗๒,๐๐๐.๐๐ 

 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

ผู้เสนอราคา 
  หจก.คิดรุ่งโรจน์เซอร์วสิ 

ราคาที่เสนอ 

     ๖๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

หจก.คิดรุ่งโรจน์เซอร์วิส 

๖๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก 

 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริกาบุคคลภายนอก  
ต าแหน่ง นักประชาสมัพันธ์ 

๑๘๐,๐๐๐.๐๐  ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นางสาวภัทธทิยา ศรีธรรม 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

นางสาวภัทธทิยา ศรีธรรม 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๔. จัดซื้ออาหารปรุงส าเร็จส าหรับ
ผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิต
เวชพิษณุโลก 

๕๒,๕๒๐.๐๐ ๕๒,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     ๕๒,๕๒๐.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

๕๒,๕๒๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

๒,๗๑๐.๐๐ ๒,๗๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     ๒,๗๑๐.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ         
  ๒,๗๑๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๖. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น ประจ าเดือน ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

๑๕,๓๒๘.๔๐ ๑๕,๓๒๘.๔๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๕,๓๒๘.๔๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑๕,๓๒๘.๔๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๗. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด
ผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาล 

๑๐,๘๔๕.๐๐ ๑๐,๘๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านโยรดาซักอบรีด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๐,๘๔๕.๐๐ บาท 

ร้านโยรดาซักอบรีด  
 ๑๐,๘๔๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๘. 
 
 

จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เพื่อส ารองให้กับ
เครื่องตัดหญ้า 

๑,248.0๐ ๑,248.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑,248.0๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑,248.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๙. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 124,80๐.๐๐ 124,80๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
ราคาที่เสนอ 

     124,80๐.๐๐ บาท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
124,80๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๑๐. จัดซื้อพวงมาลา 1,๕0๐.๐๐ 1,๕0๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านพฤกษชาติ ๕ 

ราคาที่เสนอ 

     1,๕0๐.๐๐ บาท 

ร้านพฤกษชาติ ๕ 

1,๕0๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๑๑. จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข ้

๑๐๗,๗๓๐.๐๐ ๑๐๗,๗๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายวัชรินทร์ งามทวี 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๐๗,๗๓๐.๐๐ บาท 

นายวัชรินทร์ งามทว ี        
  ๑๐๗,๗๓๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 
๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๑๒. จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข ้

๑๐๗,๗๓๐.๐๐ ๑๐๗,๗๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นายธรรมรักษ์ มลูตรภีักด ี

ราคาที่เสนอ 

     ๑๐๗,๗๓๐.๐๐ บาท 

นายธรรมรักษ์ มูลตรภีักด ี

๑๐๗,๗๓๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๓. จัดซื้อพวงมาลาดอกไมส้ด  
 

๑,๕00.๐๐ ๑,๕00.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านพฤกษชาติ ๕ 

ราคาที่เสนอ 

     1,๕0๐.๐๐ บาท 

ร้านพฤกษชาติ ๕ 

1,๕0๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๑๔. จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์ส าหรับ
จัดท าบอร์ดประชาสมัพันธ์ 

2,330.0๐ 2,330.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบิ๊กโฮมเซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 

     2,330.0๐ บาท 

ร้านบิ๊กโฮมเซอร์วิส 

2,330.0๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๑๕. จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด 

 

40๐.๐๐ 40๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านเฟิสท์ฟลาวเวอร ์
ราคาที่เสนอ 

     40๐.๐๐ บาท 

ร้านเฟิสท์ฟลาวเวอร ์
40๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๑๖. จัดซื้อซองซิป 

ส าหรับบรรจยุา  
๔๐,๕๐๐.๐๐ 

 

๔๐,๕๐๐.๐๐ 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านเอ็น.เอส.พี.ซัพพลาย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท 

ร้านเอ็น.เอส.พี.ซัพพลาย         
  ๔๐,๕๐๐.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๑๗. จ้างท าป้ายพลาสวดู  
พร้อมติดตั้ง 
 

๑๒,๕๑๒.๐๐ ๑๒,๕๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรดาพาณิชย ์

ราคาที่เสนอ 

     ๑๒,๕๑๒.๐๐ บาท 

ร้านรดาพาณิชย ์

๑๒,๕๑๒.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๑๘. จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
พร้อมติดตั้ง  

7,220.๐๐ 7,220.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านรดาพาณิชย ์

ราคาที่เสนอ 

     7,220.๐๐ บาท 

ร้านรดาพาณิชย ์

7,22๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๙. จ้างเหมาท าป้ายติดหน้า
ห้อง  

23,400.๐๐ 23,400.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 

     23,400.๐๐ บาท 

บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 

23,400.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๒๐. จ้างเหมาท าแผ่นอะคลลิิค
ใสและติดตั้งกรอบ
อลูมิเนียม 

14,10๐.๐๐ 14,10๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านรดาพาณิชย ์

ราคาที่เสนอ 

     ๑4,๑0๐.๐๐ บาท 

ร้านรดาพาณิชย ์

๑4,๑0๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๒๑. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

(กลุ่มภารกิจการพยาบาล)  
 

๑๗,๘๑๖.๐๐ 

 

๑๗,๘๑๖.๐๐ 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๗,๘๑๖.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
  ๑๗,๘๑๖.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

- 
 

๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๒๒. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

(กลุ่มภารกิจการพยาบาล)  
 

๒๔,๘๐๓.๐๐ ๒๔,๘๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     ๒๔,๘๐๓.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
  ๒๔,๘๐๓.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๒๓. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ

(กลุ่มภารกิจการพยาบาล)  
 

9,400.๐๐ 9,400.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     ๙,๔๐๐.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
  ๙,๔๐๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๒๔. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
(กลุ่มภารกิจการพยาบาล)  
 

3,435.๐๐ 3,435.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     ๓,๔๓๕.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
  ๓,๔๓๕.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๒๕. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

(กลุ่มงานเภสัชกรรม)  
 

10,468.๐๐ 10,468.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     10,468.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
10,468.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๒๖. จัดซื้อวัสดุในโครงการ 1,537.๐๐ 1,537.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บ.สวัสดีพานิชสเตช่ันเนอรรี ่
ราคาที่เสนอ 

     ๑,537.๐๐ บาท 

บ.สวัสดีพานิชสเตช่ันเนอรรี ่
๑,537.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๒๗. จ้างตกแต่งสถานท่ี ๒,๓๙๘.๐๐ 

 

๒,๓๙๘.๐๐ 

 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บ.ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

    ๒,๓๙๘.๐๐ บาท 

บ.ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

  ๒,๓๙๘.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 
๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๒๘. จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

๑๘,๗๒๕.๐๐ ๑๘,๗๒๕.๐๐ 

 
 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บ.โปรพริ้นท์ แอดวานซ์ จก. 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๘,๗๒๕.๐๐ บาท 

บ.โปรพริ้นท์ แอดวานซ์ จก. 
  ๑๘,๗๒๕.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

 

๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด 

ผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาล 

๑๐,980.๐๐ ๑๐,980.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านโยรดาซักอบรีด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๐,980.๐๐ บาท 

ร้านโยรดาซักอบรีด  
 ๑๐,980.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่นเพื่อส ารองให้กับ 

เครื่องตัดหญ้า 

๑,605.0๐ ๑,608.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑,605.0๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑,605.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่นเพื่อส ารองให้กับ 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

7,845.0๐ 7,845.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     7,845.0๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

7,845.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒๑  

๔. จัดซื้ออาหารปรุงส าเร็จส าหรับ
ผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิต
เวชพิษณุโลก 

68,60๐.๐๐ 68,600๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     68,60๐.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

68,60๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

1,270.๐๐ 1,270.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     1,270.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ         
  1,270.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๖. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น ประจ าเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑8,208.75 ๑8,208.75 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑8,208.75 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑8,208.75 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒๑  



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๗. จ้างเหมาจดัเก็บและก าจัด
ขยะติดเชื้อ 

432.๐๐ 432.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก. ส.เรืองโรจนส์ระบุร ี

ราคาที่เสนอ 

     432.๐๐ บาท 

หจก. ส.เรืองโรจนส์ระบุรี  
 432.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๘. 
 
 

จ้างเหมาปรบัพ้ืนท่ี 

ส าหรับปลูกสวนสมุนไพร 
79,500.0๐ 79,500.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 

  นายสมคิด ใครจันทร์เศษ 

ราคาที่เสนอ 

     79,500.0๐ บาท 

นายสมคดิ ใครจันทรเ์ศษ 

79,500.0๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๙. จ้างท าป้ายไวนิล 15,50๐.๐๐ 15,50๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านตะวันกรุ๊ป 

ราคาที่เสนอ 

     15,50๐.๐๐ บาท 

ร้านตะวันกรุ๊ป 

15,50๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุในโครงการ 1,10๐.๐๐ 1,10๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บ.สวัสดีพานิชสเตช่ันเนอรรี ่
ราคาที่เสนอ 

     1,10๐.๐๐ บาท 

บ.สวัสดีพานิชสเตช่ันเนอรรี ่
1,10๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๑. จัดซื้อวัสดเุกษตร 5,815.๐๐ 5,815.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     5,815.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ         
  5,815.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับ 

ซ่อมแซมท่อส่งน้ าบาดาล 

 

๔,๕๔๔.๐๐ ๔,๕๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     ๔,๕๔๔.๐๐ บาท 

นายอาม่าค้าวสัด ุ

๔,๕๔๔.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๓. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

(กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์)  
 

๑,๔๒๓.๐๐ 

 

๑,๔๒๓.๐๐ 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

      ๑,๔๒๓.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
๑,๔๒๓.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๔. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

(กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์)  
 

๘,๖๒๐.๐๐ ๘,๖๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     ๘,๖๒๐.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
  ๘,๖๒๐.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๕. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
(กลุ่มงานเภสัชกรรม)  
 

๓,๔๓๕.๐๐ ๓,๔๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     ๓,๔๓๕.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
  ๓,๔๓๕.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๖. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

(กลุ่มงานเภสัชกรรม)  
 

๑,๑๔๑.๐๐ 

 

๑,๑๔๑.๐๐ 

 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

      ๑,๑๔๑.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
๑,๑๔๑.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๗. จ้างเหมาท าป้ายพร้อมตดิตั้ง 
จ านวน ๗ รายการ 
 

 

56,700.๐๐ 56,700.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านเก้าการเจรญิทรัพย ์

ราคาที่เสนอ 

     56,700.๐๐ บาท 

ร้านเก้าการเจรญิทรัพย ์

56,700.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๑๘. จ้างผลิตป้ายแสตนดี ้ 3,600.๐๐ 3,600.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านเก้าการเจริญทรัพย ์

ราคาที่เสนอ 

     3,600.๐๐ บาท 

ร้านเก้าการเจรญิทรัพย ์

3,600.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๙. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

(กลุ่มภารกิจอ านวยการ) 
 

๒๘,๗๘๕.๐๐ 

 

๒๘,๗๘๕.๐๐ 

 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านเก้าการเจรญิทรัพย ์

ราคาที่เสนอ 

      ๒๘,๗๘๕.๐๐ บาท 

ร้านเก้าการเจรญิทรัพย ์

            ๒๘,๗๘๕.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒๐. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

(กลุ่มภารกิจอ านวยการ)  
 

๙,๓๔๗.๐๐ ๙,๓๔๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บ.สวัสดีพานิชสเตช่ันเนอรรี่  
ราคาที่เสนอ 

     ๙,๓๔๗.๐๐ บาท 

บ.สวัสดีพานิชสเตช่ันเนอรรี ่
๙,๓๔๗.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒๑. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

(กลุ่มงานจิตวิทยา)  
 

๑๐,๔๘๙.๐๐ ๑๐,๔๘๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๐,๔๘๙.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
  ๑๐,๔๘๙.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด 

ผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาล 

9,767.๐๐ 9,767.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านโยรดาซักอบรีด 

ราคาที่เสนอ 

      9,767.๐๐ บาท 

ร้านโยรดาซักอบรีด  
 9,767.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒. จัดซื้ออาหารปรุงส าเร็จส าหรับ
ผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิต
เวชพิษณุโลก 

69,80๐.๐๐ 69,800๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     69,80๐.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

69,80๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

1,150.๐๐ 1,150.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     1,150.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ         
  1,150.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๔. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น ประจ าเดือน  
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

22,302.80 22,302.80 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     22,302.80 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

22,302.80 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับ
จัดท าระบบไฟฟ้า จ านวน ๑๔ 
รายการ 

5,432.0๐ 5,432.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     5,432.0๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

5,432.0๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๖. จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับ
จัดท าระบบไฟฟ้า จ านวน 

 ๑ รายการ 

585.๐๐ 585.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านรดาพาณิชย ์

ราคาที่เสนอ 

     585.๐๐ บาท 

ร้านรดาพาณิชย ์

585.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๗. จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับ
จัดท าระบบไฟฟ้า จ านวน 

 ๑ รายการ 

5,984.๐๐ 5,984.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     5,984.๐๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
5,984.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๘. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่าย แบบท่ี ๒ 

700,000.๐๐ 700,000.๐๐ e-bidding ผู้เสนอราคา 
บ.โอเอ อินเตอร์เทรด 2001 

ราคาที่เสนอ 

     483,640.๐๐ บาท 

บ.โอเอ อินเตอร์เทรด 2001         
  483,640.๐๐ บาท 

- เป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคา 
 

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๙. จัดซื้อรถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง 
(ดีเซล) 
 

1,288,000.๐๐ 1,288,000.๐๐ e-bidding ผู้เสนอราคา 
บ.มั่นดีโอโตเซลส์กาฬสินธุ ์
ราคาที่เสนอ 

     1,111,000.๐๐ บาท 

บ. มั่นดีโอโตเซลส์กาฬสินธุ ์
1,111,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคา 
 

 

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ 
  
 

5,880.๐๐ 

 

5,880.๐๐ 

 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท คอนฟอร์ม 
(ขอนแก่น) 
ราคาที่เสนอ 

      5,880.๐๐ บาท 

บริษัท คอนฟอร์ม (ขอนแก่น) 
5,880.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๑. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (Next Generation 
Firewall) แบบท่ี ๑ 

 

240,000.๐๐ 240,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.คอมพิวเตอรโ์ซน ซิสเต็มส์  
ราคาที่เสนอ 

     235,000.๐๐ บาท 

บ.คอมพิวเตอรโ์ซน ซิสเต็มส์  
  235,000.00 บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 
 

๑2 ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๒. จัดซื้อวัสดเุครื่องนับเม็ดยา 
จ านวน ๑ เครื่อง  

268,000.๐๐ 268,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.บีบีเทคแอนด์เซอร์วสิ 

ราคาที่เสนอ 

     235,000.๐๐ บาท 

หจก.บีบีเทคแอนด์เซอร์วิส 

  235,000.๐๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 
 

12 ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร  
จ านวน ๓ รายการ 

7,450.๐๐ 7,450.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     7,450.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ  
 7,450.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

23 ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๔. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่นเพื่อส ารองให้กับ 

เครื่องตัดหญ้า 

๑,203.75 ๑,203.75 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑,203.75 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑,203.75 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๕. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่นเพื่อส ารองให้กับ 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

8,085.0๐ 8,085.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     8,085.0๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

8,085.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๖. จัดซื้อวัสดุในโครงการฯ 3,122.0๐ 3,122.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท สวัสดีพานิช เสตชั่น
เนอรรี่จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 

     3,122.0๐ บาท 

บริษัท สวัสดีพานิช เสตชั่น
เนอรรี่จ ากดั 

3,122.0๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๗. จ้างท าป้ายไวนิลในโครงการฯ 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท โปรพริ้นท์ แอดวานซ์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     1,070.0๐ บาท 

บริษัท โปรพริ้นท์ แอด
วานซ์ จ ากัด 

1,070.0๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 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 

69,40๐.๐๐ 68,400๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     68,40๐.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

68,40๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

1,350.๐๐ 1,350.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     1,350.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ         
  1,350.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

๓. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น ประจ าเดือน  
มกราคม ๒๕๖๓ 

15,306.10 15,306.10 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     15,306.10 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

15,306.10 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

๔. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ านวน ๑๔ รายการ 

11,586.0๐ 11,586.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     11,586.0๐ บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
11,586.0๐ บาท 

- ราคาเหมาะสม 

 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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 

62,36๐.๐๐ 62,36๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     62,36๐.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

62,36๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

1,290.๐๐ 1,290.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางสาวบังอร ปัญญาวร 
ราคาที่เสนอ 

     1,290.๐๐ บาท 

นางสาวบังอร ปัญญาวร         
  1,290.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น ประจ าเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

17,135.75 17,135.75 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     17,135.75 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

17,135.75 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

๔. จ้างเหมาซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กษ ๒๘๕๐ 
พิษณุโลก จ านวน ๙ รายการ 

4,873.85 4,873.85 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท อุทัยยนตการ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     4,873.85 บาท 

บริษัท อุทัยยนตการ จ ากดั 

4,873.85 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๘ กุมภาพันธ์ 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 

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 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

73,080.๐๐ 73,080.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     73,080.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

73,080.๐๐ บาท บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

๒. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น ประจ าเดือน  
เมษายน ๒๕๖๓ 

10,494.00 10,494.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     10,494.00 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

10,494.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

๓. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

2,865.๐๐ 2,865.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางสาวบังอร ปัญญาวร 
ราคาที่เสนอ 

     2,865.๐๐ บาท 

นางสาวบังอร ปัญญาวร         
  2,865.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อเพ่ิมการ
เชื่อมต่อเครือข่ายให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

6,425.๐๐ 6,425.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท เอโปรซีเคียว จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 

     6,425.๐๐ บาท 

บริษัท เอโปรซเีคียว จ ากัด         
  6,425.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๕. จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 
14 รายการ 

3,365.๐๐ 3,365.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002  
ราคาที่เสนอ 

     3,365.๐๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002          
  ๓,๓๖๕.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๖. จัดซื้อถังบรรจุน้ าดื่ม ขนาด 
18.9 ลติร จ านวน ๒๐ ใบ 

4,000.๐๐ 4,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     4,000.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.       
  4,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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. จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อส ารอง
ในคลังพัสดุ จ านวน ๓๕
รายการ 

28,387.๐๐ 28,387.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     28,387.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

28,387.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  

๘. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์เพื่อ
ส ารองในคลังพัสดุ จ านวน 

 7 รายการ 

11,990.00 11,990.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     11,990.00 บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

11,990.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  

๙. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อส ารองในคลังพัสดุ  
จ านวน ๖ รายการ 

7,136.๐๐ 7,136.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     7,136.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ     
             7,136,.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

เพื่อส ารองในคลังพัสดุ  
จ านวน 10 รายการ 

9,560.๐๐ 9,560.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     9,560.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ            
              9,560.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๑. จ้างเหมาท าตรายาง  
(กลุ่มภารกิจอ านวยการ)
จ านวน 16 รายการ 

3,755.๐๐ 3,755.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002  
ราคาที่เสนอ 

     3,755.๐๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002          
  ๓,๗๕๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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. จ้างเหมาขนย้าย รื้อถอน 

และตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นายมนตรี สุขพันธ ์

ราคาที่เสนอ 

     30,000.00 บาท 

นายมนตรี สุขพันธ ์

30,000.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๓. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ
(สัญญาณไฟฉุกเฉิน) 
จ านวน ๖ ตัว 

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

     17,400.00 บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
17,400.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๔. จัดซื้อตู้อบ UV-C จ านวน ๑ ตู ้ 3,500.๐๐ 3,500.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     3,500.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.            
              3,500.๐๐ บาท 

 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๕. จ้างติดตั้งอะคริลิคอาคาร
ผู้ป่วยจิตเวช หลังท่ี ๑ ช้ันท่ี ๒ 

29,580.๐๐ 29,580.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   นายวิชัย ด านงค ์

ราคาที่เสนอ 

   29,580.๐๐ บาท 

นายวิชัย ด านงค์         
            29,580.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 

60,960.๐๐ 60,960.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     60,960.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

60,960.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น ประจ าเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

11,680.15 11,680.15 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     11,680.15 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

11,680.15 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

1,725.๐๐ 1,725.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางสาวบังอร ปัญญาวร 
ราคาที่เสนอ 

     1,725.๐๐ บาท 

นางสาวบังอร ปัญญาวร         
  1,725.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๔. จ้างผลิตชดุสื่อประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑๐๐ ชุด 

30,000.๐๐ 30,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.ดัมมี่ ไอเดีย 

ราคาที่เสนอ 

     30,000.๐๐ บาท 

   หจก.ดัมมี่ ไอเดีย         
  30,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๕. จ้างผลิตเสื้อก๊ัก จ านวน  
๔๐ ตัว 

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.โปรปริ้นท์ แอนด์วานซ์ จก. 
ราคาที่เสนอ 

     29,960.00 บาท 

บ.โปรปริ้นท์ แอนด์วานซ์ จก. 
  29,960.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๖. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงแหละหล่อ
ลื่น เพื่อส ารองให้กับเครื่องตัด
หญ้า จ านวน ๔๕ ลติร 

807.75 807.75 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส 
แอนด์ ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     807.75 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

 807.75 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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. จัดซื้อสติ๊กเกอร์เทอรม์อลล์  8,700.๐๐ 8,700.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) 
ราคาที่เสนอ 

     8,7000.๐๐ บาท 

บริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) 
8,700.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

12 พฤษภาคม ๒๕๖๓  

๘. จ้างท าสติ๊กเกอรเ์ข้า-ออก 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท ทีเอส.พรินท์ติ้ง 2002  
ราคาที่เสนอ 

     1,800.00 บาท 

บริษัท ทีเอส.พรินท์ติ้ง 2002 

1,800.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

12 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๙. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 510.๐๐ 510.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     510.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ    
            510.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

12 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๐. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน ๑๑ รายการ 
 

9,325.๐๐ 9,325.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

     9,325.๐๐ บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า           
              9,325.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

12 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๑. จัดซื้อขวดพลาสติ๊กใสหัวปั๊ม 2,000.๐๐ 2,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.  
ราคาที่เสนอ 

     2,000.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
  2,000.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

14 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น (แก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG) 

4,730.00 4,730.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     4,730.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

4,730.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

15 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๓. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 
๑๓ รายการ 
 

2,334.00 2,334.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     2,334.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

2,334.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

15 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๔. จัดซื้อวัสดเุพื่อซ่อมแซมเครื่อง
ตัดหญา้ จ านวน ๒ รายการ 

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     850.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ            
                 850.00 บาท 

 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

15 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๕. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เพื่อส ารองให้กับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า 

5,775.00 5,775.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส 
แอนด์ ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     5,775.00 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

 5,775.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๖. จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ รายการ 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.โปรปริ้นท์ แอนด์วานซ์ จก. 
ราคาที่เสนอ 

     30,000.00 บาท 

บ.โปรปริ้นท์ แอนด์วานซ์ จก. 
  30,000.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

20 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

17. จ้างพิมพ์แฟ้มเวชระเบยีน
ผู้ป่วย จ านวน ๑,๐๐๐ ใบ 

 

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท ทีเอส.พรินท์ติ้ง 2002  
ราคาที่เสนอ 

     14,445.00 บาท 

บริษัท ทีเอส.พรินท์ติ้ง 2002 

14,445.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

22 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 

18. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน
(เครื่องปรับอากาศ)  
จ านวน ๓ เครื่อง 

85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
หจก.พิษณุโลก อาร์พีเซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 

     85,500.00 บาท 

หจก.พิษณุโลก อาร์พีเซอร์วิส 

     85,500.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

25 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

19. จ้างท าป้ายคลินิกแพทย์แผน
ไทย 

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านรดา พานิชย ์

ราคาที่เสนอ 

     21,600.00 บาท 

ร้านรดา พานิชย์ 
21,600.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

25 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

20. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน
จ านวน ๒ รายการ 
 

37,510.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

     85,500.00 บาท 

ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 
     85,500.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

25 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

21. จ้างเหมาปรบัปรุงระบบปรับ
อากาศระบายอากาศห้อง 
Cohort word 

114,400.00 114,400.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.ซันกรุ๊ป 2015 

ราคาที่เสนอ 

     114,400.00 บาท 

หจก.ซันกรุ๊ป 2015 

114,400.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

22. จ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน
เปลี่ยนกระจกเป็นอะครลิิค 

166,039.80 166,039.80 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   นายค ามี ใครจันทร์เศษ 

ราคาที่เสนอ 

     166,039.80 บาท 

นายค ามี ใครจันทร์เศษ          
          166,039.80 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

27 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

23. จ้างเหมาตดิตั้งสาย Fiber 
Optic  

21,935.00 21,935.00 21,935.00 ผู้เสนอราคา 
หจก.พิษณุโลก อาร์พีเซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 

     21,935.00 บาท 

หจก.พิษณุโลก อาร์พีเซอร์วิส 

21,935.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

28 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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 

80,120.๐๐ 80,120.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     80,120.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

80,120.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๒. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น  
 

22,875.45 22,875.45 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     22,875.45 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

22,875.45 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๓. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

1,815.๐๐ 1,815.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางสาวบังอร ปัญญาวร 
ราคาที่เสนอ 

     1,815.๐๐ บาท 

นางสาวบังอร ปัญญาวร         
  1,815.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๔. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 
๑๕ รายการ 
 

6,799.๐๐ 6,799.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     6,799.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

  6,799.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๕. จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์เนื่อง 
ในโอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบรมสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชิน ี

 

3,510.00 3,510.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     3,510.00 บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
  3,510.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๖. จัดซื้อวัสดเุพื่อติดตั้งสายแลน
ส าหรับเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 
จ านวน ๕ รายการ 
 

8,610.00 8,610.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

     8,610.00 บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
  8,610.00  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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. จัดซื้อสติ๊กเกอร์เทอรม์อลล์ 
จ านวน ๑๐ ม้วน 

950.๐๐ 950.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.คอมพิวเตอรโ์ซนซสิเตม็ท์ 
บิวเดอร ์
ราคาที่เสนอ 

     950.๐๐ บาท 

บ.คอมพิวเตอรโ์ซนซสิเตม็ท์ 
บิวเดอร ์

950.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

12 มิถุนายน ๒๕๖๓  

๘. จ้างเหมาก าจดัสิ่งปฏิกลู 

 

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวบัวบงกช มาโนนยาง  
ราคาที่เสนอ 

     300.00 บาท 

นางสาวบัวบงกช มาโนนยาง 
300.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

12 มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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 

95,800.๐๐ 95,800.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     95,800.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

95,800.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น  
 

13,209.00 13,209.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     13,209.00 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

13,209.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

10,000.๐๐ 10,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   นายเค โภยภเูขียว 

ราคาที่เสนอ 

     10,000.๐๐ บาท 

นายเค โภยภูเขยีว         
  10,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๔. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 
๖ รายการ  

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     2,450.00 บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
  2,450.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๕. จ้างเหมาก าจดัขยะติดเชื้อ 
จ านวน ๑๔๐ กิโลกรัม 

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     2,100.00 บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
  2,100.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๖. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน  
๒ รายการ 

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     5,400.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

  5,400.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ
จ านวน ๑๓ รายการ 

5,626.๐๐ 5,626.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

     5,626.๐๐ บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
5,626.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๐ กรกฎาคม 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 

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 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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 

84,520.๐๐ 84,520.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     84,520.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

84,520.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น  
 

14,205.54 14,205.54 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

    14,205.54 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

14,205.54 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๓. จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ า
บาดาล 

34,00.๐๐ 34,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บ.สยามเจริญพาณิช จก. 
ราคาที่เสนอ 

    ๓๔,00.๐๐ บาท 

บ.สยามเจรญิพาณิช จก.             
            ๓๔,00.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 

 


