
 
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. จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับบริกำร
ประชำชน 

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. จ้ำงผลิตชดุสื่อประชำสัมพันธ์ 
จ้ำนวน 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. จ้ำงผลิตเสื้อก๊ัก จ้ำนวน  
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 เพื่อส้ำรองให้กับเครื่องตัด
หญ้ำ จ้ำนวน 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. จ้ำงท้ำสติ๊กเกอรเ์ข้ำ-ออก 

โรงพยำบำลจิตเวชพิษณโุลก 

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. จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 510.๐๐ 510.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     510.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ    
            510.๐๐ บำท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

12 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๐. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ 
จ้ำนวน ๑๑ รำยกำร 
 

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. จัดซื้อขวดพลำสติ๊กใสหัวปั๊ม 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 
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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. จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 
๑๓ รำยกำร 
 

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
ตัดหญำ้ จ้ำนวน ๒ รำยกำร 

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     850.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ            
                 850.00 บาท 

 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

15 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๕. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เพื่อส้ำรองให้กับเครื่อง
ก้ำเนิดไฟฟ้ำ 

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. จ้ำงผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ 
จ้ำนวน ๑ รำยกำร 

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 

- เป็นผู้เสนอรำยเดียว 

- รำคำเหมำะสม 

20 พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

17. จ้ำงพิมพ์แฟ้มเวชระเบยีน
ผู้ป่วย จ้ำนวน 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 
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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 

18. จัดซื้อครภุัณฑส์้ำนักงำน
(เครื่องปรับอำกำศ)  
จ้ำนวน 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. จ้ำงท้ำป้ำยคลินิกแพทย์แผน
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. จัดซื้อครภุัณฑส์้ำนักงำน
จ้ำนวน ๒ รำยกำร 
 

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. จ้ำงเหมำปรบัปรุงระบบปรับ
อำกำศระบำยอำกำศห้อง 
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. จ้ำงปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน
เปลี่ยนกระจกเป็นอะครลิิค 

166,039.80 166,039.80 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   นายค ามี ใครจันทร์เศษ 

ราคาที่เสนอ 

     166,039.80 บาท 

นายค ามี ใครจันทร์เศษ          
          166,039.80 บาท 

- เป็นผู้เสนอรำยเดียว 

- รำคำเหมำะสม 

27 พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

23. จ้ำงเหมำตดิตั้งสำย 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 

 

 


