
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

73,080.๐๐ 73,080.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     73,080.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

73,080.๐๐ บาท บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

๒. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น ประจ าเดือน  
เมษายน ๒๕๖๓ 

10,494.00 10,494.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     10,494.00 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

10,494.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

๓. จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับบริกำร
ประชำชน 

2,865.๐๐ 2,865.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางสาวบังอร ปัญญาวร 
ราคาที่เสนอ 

     2,865.๐๐ บาท 

นางสาวบังอร ปัญญาวร         
  2,865.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อเพ่ิมกำร
เชื่อมต่อเครือข่ำยให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

6,425.๐๐ 6,425.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท เอโปรซีเคียว จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 

     6,425.๐๐ บาท 

บริษัท เอโปรซเีคียว จ ากัด         
  6,425.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๕. จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง จ้ำนวน 
14 รำยกำร 

3,365.๐๐ 3,365.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002  
ราคาที่เสนอ 

     3,365.๐๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002          
  ๓,๓๖๕.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๖. จัดซื้อถังบรรจุน้้ำดื่ม ขนำด 
18.9 ลติร จ้ำนวน ๒๐ ใบ 

4,000.๐๐ 4,000.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     4,000.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.       
  4,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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. จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำนเพื่อสำ้รอง
ในคลังพัสดุ จ้ำนวน ๓๕
รำยกำร 

28,387.๐๐ 28,387.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     28,387.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

28,387.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  

๘. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์เพื่อ
ส้ำรองในคลังพัสดุ จ้ำนวน 

 7 รำยกำร 

11,990.00 11,990.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     11,990.00 บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

11,990.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  

๙. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้ำและวิทย ุ

เพื่อส้ำรองในคลังพัสดุ  
จ้ำนวน ๖ รำยกำร 

7,136.๐๐ 7,136.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     7,136.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ     
             7,136,.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 

เพื่อส้ำรองในคลังพัสดุ  
จ้ำนวน 10 รำยกำร 

9,560.๐๐ 9,560.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ 

ราคาที่เสนอ 

     9,560.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ            
              9,560.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๑. จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง  
(กลุ่มภำรกิจอ้ำนวยกำร)
จ้ำนวน 16 รำยกำร 

3,755.๐๐ 3,755.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002  
ราคาที่เสนอ 

     3,755.๐๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002          
  ๓,๗๕๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๑๖ เมษายน 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. จ้ำงเหมำขนย้ำย รื้อถอน 

และตดิตั้งเครื่องปรับอำกำศ 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นายมนตรี สุขพันธ ์

ราคาที่เสนอ 

     30,000.00 บาท 

นายมนตรี สุขพันธ ์

30,000.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๓. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ
(สัญญำณไฟฉุกเฉิน) 
จ้ำนวน ๖ ตัว 

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

     17,400.00 บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
17,400.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๔. จัดซื้อตู้อบ UV-C จ้ำนวน ๑ ตู ้ 3,500.๐๐ 3,500.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     3,500.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.            
              3,500.๐๐ บาท 

 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๕. จ้ำงติดตั้งอะคริลิคอำคำร
ผู้ป่วยจิตเวช หลังท่ี ๑ ช้ันท่ี ๒ 

29,580.๐๐ 29,580.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   นายวิชัย ด านงค ์

ราคาที่เสนอ 

   29,580.๐๐ บาท 

นายวิชัย ด านงค์         
            29,580.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- ราคาเหมาะสม 

๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 


