
 
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. จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับบริกำร
ประชำชน 

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 
จ้ำนวน 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. จ้ำงเหมำก้ำจดัสิ่งปฏิกลู 

 

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวบัวบงกช มาโนนยาง  
ราคาที่เสนอ 

     300.00 บาท 

นางสาวบัวบงกช มาโนนยาง 
300.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

12 มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๙. จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 
๓ รำยกำร 

1,730.๐๐ 1,730.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านวลงกรณ์ค้าไม ้

ราคาที่เสนอ 

     1,730.๐๐ บาท 

ร้านวลงกรณ์ค้าไม้    
            1,730.๐๐ บำท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

12 มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๐. จัดซื้อวัสดปุระปำ  
จ้ำนวน ๑ รำยกำร 
 

1,900.๐๐ 1,900.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     1,900.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ           
              1,900.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

12 มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๑. จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
และวัสดุเครื่องแต่งกำย 
จ้ำนวน ๔ รำยกำร 

66,233.๐๐ 66,233.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ริชเมดิคอล แอนด ์

  ซัพพลาย ซัพพลาย 

ราคาที่เสนอ 

     66,233.๐๐ บาท 

บริษัท ริชเมดิคอล แอนด ์

ซัพพลาย ซัพพลาย 

  66,233.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

29 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๒. จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
จ้ำนวน ๓ รำยกำร 

49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     49,200.00 บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
49,200.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

29 มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๓. จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำเครื่อง
ก้ำเนิดไฟฟ้ำ 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   นายคณิต เพ็ชรภมู ี

ราคาที่เสนอ 

     2,000.00 บาท 

นายคณติ เพ็ชรภูม ี

2,000.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

29 มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 


