
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑. *จ้างเหมาบริการท าความสะอาดภายในโรงพยาบาล
จิตเวชพิษณุโลก ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบโรงพยาบาลจติเวช
พิษณุโลก ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๓. *จ้างเหมาบริการขนน  า ประจ าเดอืน มกราคม 
๒๕๖๒ 

 

๑๓,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายพิชญ์พชร พาคาทิน 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

นายพิชญ์พชร พาคาทิน         
  ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจ าเดือน 
มกราคม ๒๕๖๒ 

 

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 อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อลื่น ประจ าเดือน 
มกราคม ๒๕๖๒ 

 

๒๐,๘๐๖.๒๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๐,๘๐๖.๒๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

๒๐,๘๐๖.๒๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๖. *จ้างเหมาบริการซัก-รดีผ้าผู้ป่วยใน ประจ าเดือน 
มกราคม ๒๕๖๒ 

1,๑8๓.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     1,๑8๓.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน 

1,๑8๓.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๗. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ม ี

ความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

1,465.00  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      1,465.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
1,465.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๘. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ
ประเทศไทย โรงพยาบาลจติเวชพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      1,500.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.เอ. 
1,500.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๙. จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผูป้่วยใน  1,๗๖๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นางสาวสิริมา พลเขต 

ราคาที่เสนอ 

      1,๗๖๐.๐๐ บาท 

นางสาวสิรมิา พลเขต 

1,๗๖๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑๐. จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ม ี

ความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

4,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านไอซ์ แอนด์ ก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 

     4,๕๐๐.๐๐ บาท 

ร้านไอซ์ แอนด์ ก๊อปปี ้
     4,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

 
ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

11. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยจติ
เวชที่มีความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

4,2๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านวัฒนภาพิมพ ์

ราคาที่เสนอ 

     4,2๐๐.๐๐ บาท 

ร้านวัฒนภาพิมพ ์

4,2๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

12. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปจดั
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาระบบบริการ 
การดูแลผู้ป่วยจติเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ
ความรุนแรงในชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

1,0๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      1,0๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด 

1,0๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

13. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปจดั
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาระบบบริการ 
การดูแลผู้ป่วยจติเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ
ความรุนแรงในชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

50๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท มังกรเอกเชื้อเพลิง จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      50๐.00 บาท 

บริษัท มังกรเอกเชื้อเพลิง จ ากัด 

 500.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

14. จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการ
เดินทางไปจดัโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยจติเวชที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน โรงพยาบาลจิตเวช
พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ วัน 

๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นายสมโชค พันธ์จันทร ์
ราคาที่เสนอ 

      ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

นายสมโชค พันธ์จันทร์ 
๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

๑5. จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน มกราคม 2562 500.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  นายสนธยา ธีระ  
ราคาที่เสนอ 

     500.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ 

500.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๖. จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล
เคลือบสารตา้นจุลชีพ) จ านวน ๑ คัน 

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
      บริษัท สุพรีร่า อินโนเวช่ัน จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท สุพรีร่า อินโนเวช่ัน จ ากัด  
 ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์

๑๗. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์สว่นกลาง 
ทะเบียนรถ กง 2874 กรุงเทพฯ จ านวน  
๑ รายการ 
 

535.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อู่สอนกลการ 

ราคาที่เสนอ 

     535.๐๐ บาท 

อู่สอนกลการ 
535.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 

 
หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 


