
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑. *จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดภายใน
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒. *จัดจ้างเหมาบริการตัดหญ้ารอบโรงพยาบาลจติเวช
พิษณุโลก ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๓. *จัดจ้างเหมาบริการขนน  า ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

 

๑๓,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายพิชญ์พชร พาคาทิน 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

นายพิชญ์พชร พาคาทิน         
  ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 

๔. *จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

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. จัดซื อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑๑ รายการ 
 

๑๔,๙๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     ๑๔,๙๘๓.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ  
 ๑๔,๙๘๓.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๖. จัดจ้างท าตรายาง (กลุ่มงานเภสัชกรรม) ๗,๙๑๘.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านโมเดิรนส์กรีน 

ราคาที่เสนอ 

     ๗,๙๑๘.๐๐ บาท 

ร้านโมเดิรนส์กรีน 

๗,๙๑๘.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๗. จัดจ้างท าตรายาง (กลุ่มงานการพยาบาล) 
 

๒๓๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านโมเดิรนส์กรีน 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๓๕.๐๐ บาท 

ร้านโมเดิรนส์กรีน 

๒๓๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๘. *จัดจ้างเหมาบริการจดัเก็บขยะมลูฝอย ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 
 

๙. จัดซื อน  าดื่ม ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
๒๔๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 

     นายช านาญ เรืองจุ้ย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๔๐.๐๐ บาท 

นายช านาญ เรืองจุ้ย 

๒๔๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 

๑๐. จัดซื อวัสดสุ านักงาน จ านวน ๒๐ รายการ ๑๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๑. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน จ านวน ๙ รายการ ๓๑๖,๔๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

     ๓๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

๓๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

12. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน (เครื่องถา่ยเอกสาร) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๕๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๓. จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๘,๑๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      ๘,๑๐๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๘,๑๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๔. จัดซื อวัสดุก่อสร้างจ านวน ๒๑ รายการ ๔,๕๘๒.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      ๔,๕๘๒.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

๔,๕๘๒.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๕. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขนาด 

๑๓,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๘ เครื่อง 
๑๘๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 

  หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕) 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๘๑,๖๐๐.๐๐ บาท 

หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕)  
 ๑๘๑,๖๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๖. จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ๕๕๗,๓๕๕.๖๗  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก 

ราคาที่เสนอ 

     ๕๕๗,๓๕๕.๖๗ บาท 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัด
พิษณุโลก 

๕๕๗,๓๕๕.๖๗ บาท 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

1๗. จัดซื อครภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จ านวน   
๔ รายการ 

๑๖๙,๙๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๑๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

๑๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๘. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน จ านวน ๗ รายการ ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร ์จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท สุพรีร่า อินโนเวช่ัน จ ากัด  
 ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๑๙. จัดซื อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๓ รายการ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากดั
๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๐. จ้างติดตั งสายไฟฟ้านอกอาคารโรงพยาบาลจติเวช
พิษณุโลก 

๒๗๘,๓๖๐.๕๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕) 
ราคาที่เสนอ 

     ๒๗๘,๓๖๐.๕๐ บาท 

หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕)  
 ๒๗๘,๓๖๐.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๒๑. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๘๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

     ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

 ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๒. จ้างท าตรายาง ๔,๔๑๙.๑๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง ๒๐๐๒ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๔,๔๑๙.๑๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

๔,๔๑๙.๑๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๓. จ้างเหมาบริการเดินท่อส่งน  าจากบ่อบาดาลไปยัง
บ่อเก็บน  าดิบและเดินระบบไฟฟ้าในการควบคุมปัม๊
น  าในบ่อบาดาล 

๒๘๓,๙๓๔.๖๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      หจก.ซันกรุ๊ป ๒๐๑๕ จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 

      ๒๘๓,๙๓๔.๖๐ บาท 

หจก.ซันกรุ๊ป ๒๐๑๕ จ ากดั 

 ๒๘๓,๙๓๔.๖๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๒๔. จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๐ รายการ ๑๖,๙๒๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      ๑๖,๙๒๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๑๖,๙๒๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒๕. จัดซื อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๔ รายการ ๖,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๖,๘๔๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๖,๘๔๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 
 

หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 


