
 
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 
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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  

 


