
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. *จัดจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
1 ตุลาคม 2561 

๒. *จัดจ้างเหมาบริการตัดหญ้า
รอบโรงพยาบาลจิตเวช
พิษณุโลก ประจ าเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
1 ตุลาคม 2561 

๓. *จัดจ้างเหมาบริการขนน  า 
ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๒,๙๑๕.๐๐ ๑๒,๙๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายพิชญ์พชร พาคาทิน 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๒,๙๑๕.๐๐ บาท 

นายพิชญ์พชร พาคาทิน         
  ๑๒,๙๑๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 
1 ตุลาคม 2561 

๔. *จัดจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยประจ าเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๙๖,๐๓๒.๕๐ ๙๖,๐๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บ.รักษาความปลอดภยั
นพกัญจน์    
      ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์   ๕๙ จ ากดั 

๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
1 ตุลาคม 2561 

๕. จ้างตัดเย็บผ้าผูกยึดผู้ป่วย 

 
๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 

     นางฉกามาศ กันแต่ง 
ราคาที่เสนอ 

     ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

นางฉกามาศ กันแต่ง  
 ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
1 ตุลาคม 2561 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๖. *จัดจ้างเหมาบริการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย ประจ าเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 
 

1 ตุลาคม 2561 

๗. จัดซื อน  าดื่ม ประจ าเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๘๘๐.๐๐  ๘๘๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านเขานกกระยาง 
ราคาที่เสนอ 

     ๘๘๐.๐๐ บาท 

ร้านเขานกกระยาง 
 ๘๘๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 
1 ตุลาคม 2561 

๘. *จัดซื อน  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๓๘,๙๘๔.๗๐ ๓๘,๙๘๔.๗๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท พรพัฒน์แก๊ส แอน 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๓๘,๙๘๔.๗๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์แก๊ส แอน 
ออยล์จ ากัด 

  ๓๘,๙๘๔.๗๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 
1 ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. *จัดจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
1 พฤศจิกายน 2561 

๒. *จัดจ้างเหมาบริการตัดหญ้า
รอบโรงพยาบาลจิตเวช
พิษณุโลก ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
1 พฤศจิกายน 2561 

๓. *จัดจ้างเหมาบริการขนน  า 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

 

๑๓,๕๓๐.๐๐ ๑๓,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายพิชญ์พชร พาคาทิน 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

นายพิชญ์พชร พาคาทิน         
  ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 
1 พฤศจิกายน 2561 

๔. *จัดจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

๙๖,๐๓๒.๕๐ ๙๖,๐๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บ.รักษาความปลอดภยั
นพกัญจน์    
      ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์   ๕๙ จ ากดั 

๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
1 พฤศจิกายน 2561 

๕. จัดซื อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 
๑๑ รายการ 
 

๑๔,๙๘๓.๐๐ ๑๔,๙๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     ๑๔,๙๘๓.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ  
 ๑๔,๙๘๓.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 
1 พฤศจิกายน 2561 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๖. จัดจ้างท าตรายาง (กลุ่มงาน
เภสัชกรรม) 

๗,๙๑๘.๐๐  ๗,๙๑๘.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านโมเดิรนส์กรีน 

ราคาที่เสนอ 

     ๗,๙๑๘.๐๐ บาท 

ร้านโมเดิรนส์กรีน 

๗,๙๑๘.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
1 พฤศจิกายน 2561 

๗. จัดจ้างท าตรายาง (กลุ่มงาน
การพยาบาล) 
 

๒๓๕.๐๐  ๒๓๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านโมเดิรนส์กรีน 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๓๕.๐๐ บาท 

ร้านโมเดิรนส์กรีน 

๒๓๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
1 พฤศจิกายน 2561 

๘. *จัดจ้างเหมาบริการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 
 

1 พฤศจิกายน 2561 

๙. จัดซื อน  าดื่ม ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

๒๔๐.๐๐  ๒๔๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายช านาญ เรืองจุ้ย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๔๐.๐๐ บาท 

นายช านาญ เรืองจุ้ย 

๒๔๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 
1 พฤศจิกายน 2561 

๑๐. จัดซื อวัสดสุ านักงาน จ านวน 
๒๐ รายการ 

๑๖,๔๐๐.๐๐ ๑๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
5 พฤศจิกายน 2561 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๑. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน 
จ านวน ๙ รายการ 

๓๑๖,๔๐๐.๐๐  ๓๑๖,๔๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บริษัท ไอเดีย 
เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

     ๓๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 
มอลล ์

๓๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
6 พฤศจิกายน 2561 

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

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

ราคาที่เสนอ 

     ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
12 พฤศจิกายน 2561 

๑๓. จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๔ รายการ 

๘,๑๐๐.๐๐  ๘,๑๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      ๘,๑๐๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๘,๑๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
13 พฤศจิกายน 2561 

๑๔. จัดซื อวัสดุก่อสร้างจ านวน 
๒๑ รายการ 

๔,๕๘๒.๐๐  ๔,๕๘๒.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      ๔,๕๘๒.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

๔,๕๘๒.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
13 พฤศจิกายน 2561 

๑๕. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) ขนาด 

๑๓,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๘ 
เครื่อง 

๑๘๑,๖๐๐.๐๐ ๑๘๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕) 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๘๑,๖๐๐.๐๐ บาท 

หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕)  
 ๑๘๑,๖๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
14 พฤศจิกายน 2561 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๖. จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ๕๕๗,๓๕๕.๖๗  ๕๕๗,๓๕๕.๖๗  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพิษณุโลก 

ราคาที่เสนอ 

     ๕๕๗,๓๕๕.๖๗ บาท 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดพิษณุโลก 

๕๕๗,๓๕๕.๖๗ บาท 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 16 พฤศจิกายน 2561 

1๗. จัดซื อครภุัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ จ านวน   
๔ รายการ 

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

ราคาที่เสนอ 

      ๑๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอส.เค.โอเอ  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

๑๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
16 พฤศจิกายน 2561 

๑๘. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน 
จ านวน ๗ รายการ 

๑๒๘,๕๐๐.๐๐ ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็น
เตอร์ จ ากัด  

 ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

19 พฤศจิกายน 2561 

๑๙. จัดซื อครภุัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว จ านวน ๓ รายการ 

๑๗๔,๐๐๐.๐๐  ๑๗๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
19 พฤศจิกายน 2561 

๒๐. จ้างติดตั งสายไฟฟ้านอก
อาคารโรงพยาบาลจติเวช
พิษณุโลก 

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

     ๒๗๘,๓๖๐.๕๐ บาท 

หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕)  
 ๒๗๘,๓๖๐.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
19 พฤศจิกายน 2561 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๒๑. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน 
จ านวน ๒ รายการ 

๘๔,๐๐๐.๐๐  ๘๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บริษัท ไอเดีย 
เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

     ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 
มอลล ์

 ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
23 พฤศจิกายน 2561 

๒๒. จ้างท าตรายาง ๔,๔๑๙.๑๐  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 
23 พฤศจิกายน 2561 

๒๓. จ้างเหมาบริการเดินท่อส่งน  า
จากบ่อบาดาลไปยังบ่อเก็บน  า
ดิบและเดินระบบไฟฟ้าในการ
ควบคุมปั๊มน  าในบ่อบาดาล 

๒๘๓,๙๓๔.๖๐ ๒๘๓,๙๓๔.๖๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.ซันกรุ๊ป ๒๐๑๕ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๒๘๓,๙๓๔.๖๐ บาท 

หจก.ซันกรุ๊ป ๒๐๑๕ จ ากดั 

 ๒๘๓,๙๓๔.๖๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

23 พฤศจิกายน 2561 

๒๔. จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๐ รายการ 

๑๖,๙๒๐.๐๐  ๑๖,๙๒๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      ๑๖,๙๒๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๑๖,๙๒๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
27 พฤศจิกายน 2561 

๒๕. จัดซื อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน ๔ รายการ 

๖,๘๔๐.๐๐ ๖,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๖,๘๔๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๖,๘๔๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
28 พฤศจิกายน 2561 

 
หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. *จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒ ธันวาคม 2561 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒ ธันวาคม 2561 

๓. *จ้างเหมาบริการขนน  า 
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๓,๕๓๐.๐๐ ๑๓,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายพิชญ์พชร พาคาทิน 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

นายพิชญ์พชร พาคาทิน         
  ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 
๒ ธันวาคม 2561 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

๙๖,๐๓๒.๕๐ ๙๖,๐๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บ.รักษาความปลอดภัย
นพกัญจน์    
      ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์   ๕๙ จ ากดั 

๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒ ธันวาคม 2561 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจ าเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

 

๒๑,๓๐๖.๙๐ ๒๑,๓๐๖.๙๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๑,๓๐๖.๙๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๒๑,๓๐๖.๙๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒ ธันวาคม 2561 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๖. *จ้างเหมาบริการซัก-รดีผ้า
ผู้ป่วยใน ประจ าเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

1,308.๐๐  1,308.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านแคทแอนด์แคทซักรีด 

ราคาที่เสนอ 

     1,308.๐๐  บาท 

ร้านแคทแอนด์แคทซักรดี 

 1,308.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒ ธันวาคม 2561 

๗. จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะ 
หมายเลขทะเบียน บท 
2412 ชัยนาท 

12,998.36  12,998.36  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    อู่สอนกลการ 

ราคาที่เสนอ 

      12,998.36 บาท 

อู่สอนกลการ 
12,998.36 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

๘. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 
จ านวน ๒ รายการ 

373,๗00.00 373,๗00.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      373,๗00.00 บาท 

บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 

373,๗00.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

7 ธันวาคม 2561 

๙. จัดซื อวัสดสุ านักงาน จ านวน 
๒ รายการ 

๖,๗๕๐.๐๐  ๖,๗๕๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้าน เอ็น.เอส.พี.ซัพพลาย 

ราคาที่เสนอ 

      ๖,๗๕๐.๐๐ บาท 

ร้าน เอ็น.เอส.พี.ซัพพลาย 

๖,๗๕๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

๑๐. จ้างพิมพ์ใบรับใบส าคัญ 2,568.๐๐ 2,568.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 
๒๐๐๒ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 

     2,568.๐๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 
๒๐๐๒ จ ากัด 

2,568.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11. จัดซื้อพานพุ่ม จ านวน ๑ ชุด ๒,๕๐๐.๐๐  ๒,๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

12. จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะห้อง
ประชุม จ านวน ๑๒ ชุด 

12,๐๐๐.๐๐  12,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ห้างกันเองพาณิชย์ 
ราคาที่เสนอ 

      12,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างกันเองพาณิชย ์

12,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

13. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 

(ชุดห้องนอน) จ านวน  
๒ รายการ 

๑๖,๔๙๐.00 ๑๖,๔๙๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 
มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

      ๑๖,๔๙๐.00 บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 
มอลล ์

๑๖,๔๙๐.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

7 ธันวาคม 2561 

14. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว (เครื่องท าน้ าอุ่น) จ านวน 
๓ เครื่อง  

๗,๔๗๐.๐๐  ๗,๔๗๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      ๗,๔๗๐.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

๗,๔๗๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

๑5. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 
๔๓ รายการ 

๘,๓๘๙.๐๐ ๘,๓๘๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านอาม่าค้าวัสดุ  
ราคาที่เสนอ 

     ๘,๓๘๙.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

๘,๓๘๙.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1๖. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทีย ู

จ านวน ๑๑ เครื่อง 

๔๔๒,๒๐๐.๐๐  ๔๔๒,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕) 
ราคาที่เสนอ 

     ๔๔๒,๒๐๐.๐๐ บาท 

หจก.อุดมพลัน (๒๕๕๕) 
 ๔๔๒,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

1๗. จ้างเหมาบริการตดิตั้งระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม ้

๔๘,๐๐๐.๐๐  ๔๘,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
ร้านศรสีุทโธ การช่างและ
วิศวกรรม 

ราคาที่เสนอ 

      ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

ร้านศรสีุทโธ การช่างและ
วิศวกรรม 

 ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

1๘. จ้างเหมาบริการตดิตั้งอุปกรณ์
ป้องกันระบบไฟกระชาก 

๑๙๗,๙๕๐.00 ๑๙๗,๙๕๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านเจรญิเครื่องมือแพทย์
อิเล็คทรอนิกส ์

ราคาที่เสนอ 

      ๑๙๗,๙๕๐.00 บาท 

ร้านเจรญิเครื่องมือแพทย์
อิเล็คทรอนิกส ์

๑๙๗,๙๕๐.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

7 ธันวาคม 2561 

1๙.  จัดซื้อครุภณัฑส์ านักงาน  
(ตู้สต็อกยา) จ านวน ๕ ตู ้

22,50๐.๐๐  22,50๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก. ๓ เอ็นเฮลท์แคร ์
ราคาที่เสนอ 

      22,50๐.๐๐ บาท 

หจก. ๓ เอ็นเฮลท์แคร ์
22,50๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

๒๐. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ท่ีนอน) จ านวน ๕ ชุด 

๑๔,๕๐๐.๐๐ ๑๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  หจก. ๓ เอ็นเฮลท์แคร ์
ราคาที่เสนอ 

     ๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท 

หจก. ๓ เอ็นเฮลท์แคร ์
๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๒1. จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับ
อากาศ ระหว่างวันท่ี 

๒๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

๗,๒๐๐.๐๐  ๗,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายวรวุฒิ บุญรอด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗,๒๐๐.๐๐ บาท 

นายวรวุฒิ บุญรอด 

๗,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

๒๒. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๖ รายการ 

๑๔,๘๑๐.๐๐  ๑๔,๘๑๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

      ๑๔,๘๑๐.๐๐ บาท 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
๑๔,๘๑๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

๒๓. จ้างเหมาบริการตดิตั้งผา้ม่าน
ภายในโรงพยาบาล 

จิตเวชพิษณุโลก 

๙๐,๕๐๐.00 ๙๐,๕๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๙๐,๕๐๐.00 บาท 

บริษัท เอส แอล โฮม
เซอร์วิส จ ากดั 

           ๙๐,๕๐๐.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

7 ธันวาคม 2561 

๒๔.  จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับ-ส่ง
ต่อผู้ป่วย 

22๐,๐0๐.๐๐  22๐,๐0๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    หจก. วีระพงษ์ คอน
สตรคัช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคาที่เสนอ 

      22๐,๐0๐.๐๐ บาท 

หจก.วีระพงษ์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

22๐,๐0๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

๒๕. จ้างเหมาปรบัปรุงเคานเ์ตอร์
ประชาสมัพันธ์โรงพยาบาลจิต
เวชพิษณุโลก 

2๗๐,๐0๐.๐๐ 2๗๐,๐0๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
หจก.วีระพงษ์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคาที่เสนอ 

     2๗๐,๐0๐.๐๐ บาท 

หจก.วีระพงษ์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

2๗๐,๐0๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
7 ธันวาคม 2561 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซื้อ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

๒๖. จัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 
๙ รายการ 
 

๕62,9๐๐.๐๐ ๕81,0๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
ร้านคอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ 
บิวเดอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 

     ๕๖๒,๙๐๐.๐๐ 

ร้านคอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์
บิวเดอร์ 

๕๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบัติตรงตามประกาศ 

- เป็นผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

๗ ธันวาคม 2561 

๒๗. จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จ านวน ๒ รายการ 

954,000.00 ๑,๐๑๐,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 
จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

      ๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 
จ ากัด 

๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบัติตรงตามประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

11 ธันวาคม 2561 

๒๘. จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด  
๑ ตัน ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน 

710,000.00 729,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
บ.ชุนหลี ปราจีนบุรี จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

      ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บ.ชุนหลี ปราจีนบุรี จ ากัด 

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

- คุณสมบัติตรงตามประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

11 ธันวาคม 2561 

๒๙. จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 
๒๔ รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*วิธีการพิจารณาราคาต่อรายการ 

1,743,420.00 ๓,๐๗๓,๗00.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
-บ.เอส.เจ.(1993) จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

      ๑,๔๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท 

-บ. แกรนด์ อีเกิ ล จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

          ๑๘๑,๐๒๐.๐๐ บาท 

-บ. อินโฟ เมดิคอล จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

      ๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท 

-บ. แอมเมท เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

      ๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท 

-บ.เอส.เจ.(1993) จ ากัด 

      ๑,๔๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท 

-บ.แกรนด์ อีเกิ ล จ ากัด 

      ๑๘๑,๐๒๐.๐๐ บาท 

-บ.อินโฟ เมดิคอล จ ากัด 

      ๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท 

-บ.แอมเมท เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

      ๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบัติตรงตามประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 
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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 

๑. *จ้างเหมาบริการท าความสะอาด
ภายในโรงพยาบาลจติเวชพิษณุโลก 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

-เป็นผู้เสนอรายเดียว 

-เป็นผู้รับจา้งโดยตรง 
๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๓. *จ้างเหมาบริการขนน  า 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

 

๑๓,๕๓๐.๐๐ ๑๓,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  นายพิชญ์พชร พาคาทิน 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

นายพิชญ์พชร พาคาทิน         
  ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

 
๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน มกราคม 
๒๕๖๒ 

 

๙๖,๐๓๒.๕๐ ๙๖,๐๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บ.รักษาความปลอดภัย
นพกัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยั
นพกัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

 

๒๐,๘๐๖.๒๐ 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 
๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
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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 

๖. *จ้างเหมาบริการซัก-รดีผ้าผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

1,๑8๓.๐๐  1,๑8๓.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     1,๑8๓.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน 

1,๑8๓.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๗. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการประชมุ
เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ 
การดูแลผู้ป่วยจติเวชที่มีความเสี่ยง
สูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

1,465.00  1,465.00  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
หจก.จ ากัดวิทยาคาร 
 โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

           1,465.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยา
คาร โอ.เอ. 

1,465.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๘. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการประชมุ
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ
บริการวิกฤตสุขภาพจติของประเทศ
ไทย โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยา
คาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      1,500.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

1,500.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๙. จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
ผู้ป่วยใน  

1,๗๖๐.๐๐  1,๗๖๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นางสาวสิริมา พลเขต 

ราคาที่เสนอ 

      1,๗๖๐.๐๐ บาท 

นางสาวสิรมิา พลเขต 

1,๗๖๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐. จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
บริการ การดูแลผู้ป่วยจติเวชที่ม ี

ความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรง
ในชุมชน โรงพยาบาลจิตเวช
พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

4,๕๐๐.๐๐ 4,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ร้านไอซ์ แอนด์ ก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 

     4,๕๐๐.๐๐ บาท 

ร้านไอซ์ แอนด์ ก๊อปปี ้
     4,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
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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 

11. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการฯ 4,2๐๐.๐๐  4,2๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านวัฒนภาพิมพ์ 
ราคาที่เสนอ 

     4,2๐๐.๐๐ บาท 

ร้านวัฒนภาพิมพ ์

4,2๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

12. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ
เดินทางไปจดัโครงการฯ 

1,0๐๐.๐๐  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 
๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

13. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ
เดินทางไปจดัโครงการฯ 

50๐.00 50๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท มังกรเอกเชื้อเพลิง 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      50๐.00 บาท 

บริษัท มังกรเอกเชื้อเพลิง 
จ ากัด 

 500.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

14. จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับ 

อากาศเพื่อใช้ในการเดินทางไป 

จัดโครงการฯ 

๔,๐๐๐.๐๐  ๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นายสมโชค พันธ์จันทร ์
ราคาที่เสนอ 

      ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

นายสมโชค พันธ์จันทร์ 
๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑5. จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน มกราคม 
2562 

500.๐๐ 500.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  นายสนธยา ธีระ  
ราคาที่เสนอ 

     500.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ 

500.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
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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 

๑๖. จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง (รถพยาบาลเคลือบสาร 
ต้านจุลชีพ) จ านวน ๑ คัน 

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 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 ์

๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๗. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียนรถ กง 2874 
กรุงเทพฯ จ านวน ๑ รายการ 
 

535.๐๐  535.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อู่สอนกลการ 

ราคาที่เสนอ 

     535.๐๐ บาท 

อู่สอนกลการ 
535.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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. *จ้างเหมาบริการท าความสะอาด
ภายในโรงพยาบาลจติเวชพิษณุโลก 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๔๔,๐๐๐.๐๐  ๔๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย
ใน ประเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑,๖๓๙.๐๐ ๑,๖๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     ๑,๖๓๙.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  ๑,๖๓๙.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

 

๙๖,๐๓๒.๕๐ ๙๖,๐๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยั
นพกัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

๑๗,129.9๐ ๑๗,129.9๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส 
แอนด์ ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๗,129.9๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส 
แอนด์ ออยล์ จ ากัด 

๑๗,129.9๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซื้อ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

๖. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

 (ผ้าห่ม+ผ้าปูท่ีนอน) 
8,4๐๐.๐๐  8,4๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 

บ.ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ 
ราคาท่ีเสนอ 

     8,4๐๐.๐๐ บาท 

บ.ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ 
 8,4๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๗. จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 (ถังขยะ) จ านวน ๔ รายการ 
55,2๐๐.๐๐  55,2๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 

    ร้านธรา ค้าถัง 
ราคาท่ีเสนอ 

      55,2๐๐.๐๐ บาท 

ร้านธรา ค้าถัง 
55,2๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๘. จ้างเหมาบริการซักและรีดจีบผ้าม่าน
ภายในโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

5,00๐.00 5,00๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 
จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

      5,00๐.00 บาท 

บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 
จ ากัด 

             5,000.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๙. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๔๐ 
รายการ 

15,053.๐๐  15,053.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านอาม่าค้าวัสดุ 
ราคาท่ีเสนอ 

      15,053.๐๐  บาท 

ร้านอาม่าค้าวัสดุ 

15,053.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๐. จ้างเหมาบริการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกัน
ระบบไฟกระซาก 

๑๙๗,๙๕๐.๐๐ ๑๙๗,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท เจริญเครื่องมือแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์  
ราคาท่ีเสนอ 

     ๑๙๗,๙๕๐.๐๐ บาท 

บริษัท เจริญเครื่องมือแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์  

๑๙๗,๙๕๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๑. จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) 
จ านวน 3 เครื่อง 

28,00๐.๐๐ 28,00๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท โปรซีเคียว เทคโนโลยี 
จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

     28,00๐.๐๐ บาท 

บ.โปรซีเคียว เทคโนโลยี จ ากัด 

28,00๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

ล าดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซื้อ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑๒. จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

8,75๐.๐๐  8,75๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บ.โปรซีเคียว เทคโนโลยี จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

     8,75๐.๐๐ บาท 

บ. โปรซีเคียว เทคโนโลยี จ ากัด 

8,75๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓. จ้างตัดสต๊ิกเกอร์รถยนต์
ส่วนกลาง จ านวน ๒ รายการ 

 ๑,๐๒๒.๙๒  ๑,๐๒๒.๙๒  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง 
๒๐๐๒ จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

      ๑,๐๒๒.๙๒ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง 
๒๐๐๒ จ ากัด 

๑,๐๒๒.๙๒ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  
๓๙ รายการ 

๕๙,๗๖๖.00 ๕๙,๗๖๖.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 
ราคาท่ีเสนอ 

      ๕๙,๗๖๖.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

๕๙,๗๖๖.00  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

1๕. จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 
๘ รายการ 

๕45,0๐๐.๐๐  ๕๔๖,0๐๐.๐๐  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding  

ผู้เสนอราคา 
    บริษัท บายฟอสเตอร์ 
จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

      5๔๕,0๐๐.๐๐  บาท 

บริษัท บายฟอสเตอร์ จ ากัด 

5๔๕,0๐๐.๐๐  บาทบาท 

- คุณสมบัติตรงตาม
ประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

1๖. จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(เครื่องก าเนิดไฟฟ้า) ขนาด ๓๐๐ 
กิโลวัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง 

๑,65๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
 บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 

     ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี 
จ ากัด 

๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบัติตรงตาม
ประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

1๗. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๗ รายการ 

๑๗,๓๘๐.๐๐ ๑๗,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 
ราคาท่ีเสนอ 

     ๑๗,๓๘๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

 ๑๗,๓๘๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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 

๑๘. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 
๓ รายการ 

๒๗,๔5๐.๐๐  ๒๗,๔5๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๒๗,๔5๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
        ๒๗,๔5๐.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๙. จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ 
จ านวน ๓ รายการ 

๔๕,๕๐๐.๐๐  ๔๕,๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 

๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๐. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๒๘ 
รายการ 

๔,๕๗๓.00 ๔,๕๗๓.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      ๔,๕๗๓.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

๔,๕๗๓.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๑. จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
โครงการฯ 

๑,๑๐๐.๐๐  ๑,๑๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง  ผู้เสนอราคา 
หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์
ซัพพลาย 

ราคาที่เสนอ 

      ๑,๑๐๐.๐๐ บาท 

หจก.พิษณุโลกเปเปอร์
แอนด์ซัพพลาย 

๑,๑๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการฯ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๓. จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับ
อากาศเพื่อใช้ในการเดินทางไป
จัดโครงการฯ 

 

๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    นายวรวุฒิ บุญรอด 

ราคาที่เสนอ 

     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

นายวรวุฒิ บุญรอด 

     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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 

๒๔. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน
การเดินทางไปจัดโครงการฯ 

5๗๐.๐๐  5๗๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     5๗๐.๐๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส 
แอนด์ ออยล์ จ ากัด 

5๗๐.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

25. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๙ รายการ 

๗,๐๑๐.๐๐  ๗,๐๑๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

      ๗,๐๑๐.๐๐ บาท 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
๗,๐๑๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๖. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการฯ ๖,๑๒๐.00 ๖,๑๒๐.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   นายธีรวุฒิ โอภาสจริวิโรจน ์

ราคาที่เสนอ 

      ๖,๑๒๐.00 บาท 

นายธีรวุฒิ โอภาสจิรวิ
โรจน ์

๖,๑๒๐.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๗. จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
โครงการฯ 

๕,๐๐๐.๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง  ผู้เสนอราคา 
  ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซ์ดไีซน ์

ราคาที่เสนอ 

      5,0๐๐.๐๐ บาท 

ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซ์
ดีไซน ์

5,0๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๘. จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ 
จ านวน ๑ รายการ 

๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท ฮอร์ส เมดิคอ
ลซัพพลาย 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล 

ซัพพลาย 

 ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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 

29. 
 

จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

62๐.๐๐ 62๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 

     62๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 

     62๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๓๐. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลูฝอย ๕๐๐.๐๐  ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๓๑. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 

 ๙ รายการ 
3,291.00 3,291.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 

   ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      3,291.00 บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

3,291.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

32. จ้างเหมาประกอบอาหาร 
ผู้ป่วยใน 

5,52๐.๐๐  5,52๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง  ผู้เสนอราคา 
 นางสาวธัญลักษณ์ 
ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

      5,52๐.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ 
ช่างเหล็ก 

5,52๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

33. จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายและ
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 

 ๕ รายการ 

6๒,381.๐๐ 6๒,381.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์  
ชัพพลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     6๒,381.๐๐ บาท 

บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์  
ชัพพลาย จ ากัด 

6๒,381.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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 

๓๔. 
 

จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๙ อัน 3,359.8๐         3,359.8๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง 
๒๐๐๒ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     3,359.8๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง 
๒๐๐๒ จ ากัด     

 3,359.8๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  *เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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. *จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

๔๔,๐๐๐.๐๐  ๔๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
ผู้ป่วยใน ประเดือน มีนาคม 
๒๕๖๒ 

3,793.๐๐ 3,793.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     3,793.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  3,793.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน มีนาคม 
๒๕๖๒ 

 

๙๖,๐๓๒.๕๐ ๙๖,๐๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

25,100.15 25,100.15 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     25,100.15 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

25,100.15 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 

๖. 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(หมอนหนุน) 

3,780.0๐ 3,780.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 
มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

     3,780.0๐ บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 
มอลล ์

3,780.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๗. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอย 

๕๐๐.๐๐  ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) 
จ านวน ๑๑ เครื่อง 

468,700.00 581,100.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

e-bidding 

ผู้เสนอราคา 
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      468,700.00 บาท 

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 
จ ากัด 

468,700.00  บาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

-เป็นผู้ชนะการ
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  

๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๙. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 
(ระบบกล้องวงจรปิด) 
จ านวน ๑ ระบบ 

๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐   ๑,๙๙๘,2๐๐.๐๐  โดยวิธีคัดเลือก  ผู้เสนอราคา 
   บริษัท คอมพิวเตอร์โซน 

 ซิสเตม็ท์ บิวเดอร ์
ราคาที่เสนอ 

      ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท คอมพิวเตอร์โซน 
ซิสเตม็ท์ บิวเดอร ์

๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

- คุณสมบตัิตรงตาม
ประกาศ 

 

 

 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๐. จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์
โครงการฯ 

 

3,940.๐๐ 3,940.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   ร้านเพื่อนคร ู
  ราคาที่เสนอ 

       3,940.๐๐ บาท 

ร้านเพื่อนคร ู
3,940.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 

๑๑. 
 

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
โครงการฯ 

3,424.0๐ 3,424.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 หจก.พิษณุโลก อาร์.พี. เซอร์วสิ  
ราคาที่เสนอ 

     3,424.0๐ บาท 

หจก.พิษณุโลก อาร์.พี. 
เซอร์วิส 

3,424.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๒. จัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ใน
โครงการฯ 

๒๐,๐๐๐.๐๐  ๒๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านนดลฤทธิ์ การ์เด้น 

ราคาที่เสนอ 

      ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านนดลฤทธิ์ การเ์ด้น 

๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๓. จ้างท าป้ายห้องน้ า จ านวน 
๘ อัน 

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   หจก.พิษณุโลก อาร์.พี. 
เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 

      6,420.00 บาท 

หจก.พิษณุโลก อาร์.พี. 
เซอร์วิส   

 6,420.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๔. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อ
ลื่นเพื่อส ารองให้กับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า 

๘,๓๒๕.๐๐  ๘,๓๒๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      ๘,๓๒๕.๐๐  บาท 

 บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๘,๓๒๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๕. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 
๑๗ รายการ 

11,367.9๐ 11,367.9๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
  ราคาที่เสนอ 

      11,367.9๐ บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
11,367.9๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 

๑6. 
 

จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย 
(ชุดผู้ป่วย) จ านวน ๖๐ ชุด 

23,754.0๐ 23,754.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท ริช เมดิคอล แอนด ์

 ซัพพลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     23,754.0๐ บาท 

บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์  
ซัพพลาย จ ากัด 

23,754.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑7. จ้างเหมาประกอบอาหาร 
(ปรุงส าเรจ็) 

11,88๐.๐๐  11,88๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

      11,88๐.๐๐  บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

 11,88๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑8. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๔ รายการ 

38,627.00 38,627.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      38,627.00 บาท 

บริษัท ริช เมดิคอล แอนด์  
ซัพพลาย จ ากัด 

38,627.00 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑9. จ้างท าตรายาง จ านวน  
๑ รายการ 

350.๐๐  350.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      3๕0.๐๐  บาท 

 บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

3๕0.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

20. จ้างท าป้ายไวนิลบันทึกความ
ร่วมมือฯ 

2,568.0๐ 2,568.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

  ราคาที่เสนอ 

       2,568.0๐ บาท 

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ ง ๒๐๐๒ 
จ ากัด 

2,568.0๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
 

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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. *จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาล 

จิตเวชพิษณุโลก ประจ าเดือน 
เมษายน ๒๕๖๒ 

๔๔,๐๐๐.๐๐  ๔๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

    ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
ผู้ป่วยใน ประเดือน เมษายน 
๒๕๖๒ 

4,032.๐๐ 4,032.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     4,032.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  4,032.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน เมษายน 
๒๕๖๒ 

 

๙๖,๐๓๒.๕๐ ๙๖,๐๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บ.รักษาความปลอดภัยนพ
กัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

๙๖,๐๓๒.๕๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจ าเดือน เมษายน 
๒๕๖๒ 

 

๑๔,๘๒๔.๒๕ ๑๔,๘๒๔.๒๕ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๔,๘๒๔.๒๕ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑๔,๘๒๔.๒๕ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

๖. จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน 
เมษายน ๒๕๖๒ 

๑,๑๒๐.๐๐  ๑,๑๒๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     ๑,๑๒๐.๐๐  บาท 

นายสนธยา ธีระ 

๑,๑๒๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๗. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอย 

๕๐๐.๐๐  ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๘. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน ๗ 
รายการ 

4,550.๐๐ 4,550.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     4,550.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.         
  4,550.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

๙. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๑ รายการ 
 

๑๘,๖๕๔.๐๐ ๑๘,๖๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๘,๖๕๔.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๑๘,๖๕๔.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐. จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
 

๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

๑๑. จัดซื้อวัสดปุระปา จ านวน ๘ 
รายการ 

๑,๖๒๕.๐๐  ๑,๖๒๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     ๑,๖๒๕.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

๑,๖๒๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๒. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑๗ 
รายการ 

3,129.๐๐  3,129.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

      3,129.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

3,129.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๓. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน ๑ รายการ 

2,100.๐๐ 2,100.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     2,100.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัดุ         
  2,100.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๔. จัดซื อน  าดื่มส าหรับแพทย ์ ๖๕๐.๐๐ ๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

      ๖๕๐.๐๐ บาท 

นายสนธยา  ธีระ 

๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๕. จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร) จ านวน ๑ 
รายการ 

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็น
ตอร ์
ราคาที่เสนอ 

     ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นตอร ์
 

๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

๑๖. จัดซื้ออุปกรณ์ พานพุ่ม ๑๗,๑๗๕.๐๐  ๑๗,๑๗๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๗,๑๗๕.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

๑๗,๑๗๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๗. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน ๗ 
รายการ 

4,550.๐๐  4,550.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      4,550.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

4,550.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑8. จัดซื อน  าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

670.00  670.00  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

      670.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ 

 670.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๙. จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๑ รายการ 

18,654.00 18,654.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      18,654.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

 18,654.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐. จัดซื อวัสดุในโครงการ ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      ๕,5๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

 ๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

๒๑. จัดซื้ออุปกรณ์ พานพุ่ม ๑๗,๑๗๕.๐๐  ๑๗,๑๗๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร โอ.
เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๗,๑๗๕.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

๑๗,๑๗๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๗. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน ๗ 
รายการ 

4,550.๐๐  4,550.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      4,550.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

4,550.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑8. จัดซื อน  าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน 

670.00  670.00  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

      670.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ 

 670.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๙. จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๑ รายการ 

18,654.00 18,654.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      18,654.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

 18,654.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐. จัดซื อวัสดุในโครงการ ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      ๕,5๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยาคาร 
โอ.เอ. 

 ๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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. *จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๔๔,๐๐๐.๐๐  ๔๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
ผู้ป่วยใน ประเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

6,375.๐๐ 6,375.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     6,375.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  6,375.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์    
      ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์   ๕๙ จ ากดั 

๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจ าเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

 

๑๘,๓๙๒.๘๐ ๑๘,๓๙๒.๘๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๘,๓๙๒.๘๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑๘,๓๙๒.๘๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 

๖. จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓,๔๔๐.๐๐  ๓,๔๔๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     ๓,๔๔๐.๐๐  บาท 

นายสนธยา ธีระ 

๓,๔๔๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๗. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอย 

๕๐๐.๐๐  ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๘. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน (ตู้
จัดเก็บอุปกรณ์) 

7,738.๐๐ 7,738.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

     7,7380.๐๐ บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า         
  7,738.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๙. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน (โตะ๊
ประชุม ๒๕ ที่น่ัง) 
 

๑๘,๖๕๔.๐๐ ๑๘,๖๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๘,๖๕๔.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๑๘,๖๕๔.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๐. จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน (ม่าน
ปรับแสง)  

๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 
จ ากัด 

๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 

๑๑. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จ านวน ๗ ชุด 

๑๕๕,๙๐๐.๐๐  ๑๕๕,๙๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
   บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วสิ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๕๕,๙๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอส แอล โฮมเซอร์วิส 
จ ากัด 

๑๕๕,๙๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 
จ านวน ๓ รายการ 

๙๒,๖๐๐.๐๐  ๙๒,๖๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็ม
บิวเดอร ์
ราคาที่เสนอ 

      ๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท คอมพิวเตอร์โซน  
ซิสเตม็บิวเดอร ์

๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๓. จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ 
จ านวน ๗ รายการ 

๑๐๔,๕๐๐.๐๐ ๑๐๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
 บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑๐๔,๕๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอ็มที อุปกรณ์
การแพทย์ จ ากัด         

  ๑๐๔,๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๔. จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ 
จ านวน ๑ รายการ 

๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บริษัท ยูนิเวอร์แซล คลอลติี  
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล คลอลติี  
จ ากัด 

๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๕. จัดซื้อรั้วกั้นแบบมลี้อ ๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       บริษัท เอ โปรซีเคียว จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๒,๘๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอ โปรซีเคยีว จ ากัด 

๒,๘๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 

๑๖. จัดซื้อเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อส ารองให้กับเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2562 

๘,๕๖๕.๐๐  ๘,๕๖๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๘,๕๖๕.๐๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๘,๕๖๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๗. จัดซื้อระบบวีดีโอ Conference 

 
41,9๐๐.๐๐  41,9๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 

     บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

      41,9๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน จ ากัด 

41,9๐๐.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๘. จ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยในชาย ๔๙๑,๕๘๒.๔๐ ๔๙๑,๕๘๒.๔๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซันกรุ๊ป 
2015 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๙๑,๕๘๒.๔๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซันกรุ๊ป 
2015 

  ๔๙๑,๕๘๒.๔๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๙. จัดซื อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน ๗ รายการ 

๓,๒๗๕.๐๐ ๓,๒๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

     ๓,๒๗๕.๐๐ บาท 

หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า 
๓,๒๗๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๐. จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 
๓ รายการ 

๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๒,๓๖๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
     ๒,๓๖๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 

๒๑. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๙ 
รายการ 

2,338.๐๐  2,338.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     2,338.๐๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

2,338.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๒. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๑ รายการ 

38,075.๐๐  38,075.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      38,075.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
38,075.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(เครื่องท าน้ าอุ่น) จ านวน ๑ 
เครื่อง  

2,490.0๐ 2,490.0๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      ร้านอาม่าค้าวัสด ุ

ราคาที่เสนอ 

     2,490.0๐ บาท 

ร้านอาม่าค้าวสัด ุ

2,490.0๐บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๔. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(เก้าอ้ีส านักงาน) จ านวน ๑1 
ตัว 

๒๒,๙๖๘.๐๐ ๒๒,๙๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล ์

ราคาที่เสนอ 

     ๒๒,๙๖๘.๐๐ บาท 

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 
มอลล ์

๒๒,๙๖๘.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๕. จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 

๗,๘๗๕.๐๐ ๗,๘๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
       นางสาวนัชชา ทองอาน 

ราคาที่เสนอ 

     ๗,๘๗๕.๐๐ บาท 

นางสาวนัชชา ทองอาน 

     ๗,๘๗๕.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 

๒๖. จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข ้

 

 

2,338.๐๐  2,338.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      นางสาวนัชชา ทองอาน 

ราคาที่เสนอ 

      ๗,๘๗๕.๐๐  บาท 

นางสาวนัชชา ทองอาน 

๗,๘๗๕.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๗. จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข ้

 

5,040.๐๐ 5,040.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางสาวนลินดา ทาสีดา 
ราคาที่เสนอ 

      5,040.๐๐ บาท 

นางสาวนลินดา ทาสีดา 
5,040.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๘. จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข ้

 

5,040.๐๐ 5,040.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      นายพัฒนศาสตร์ จันทร์
อินทร์ 
ราคาที่เสนอ 

     5,040.๐๐ บาท 

นายพัฒนศาสตร์ จันทร์
อินทร์ 

5,040.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๙. จัดซื อวัสด/ุอุปกรณ์จัดกจิกรรม
เนื่องโอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชินี 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑๑,๗๘๐.๐๐ ๑๑,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

     ๑๑,๗๘๐.๐๐ บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๑๑,๗๘๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓๐. จัดซื้อสมดุลงนามถวายพระพร ๔๘๐.๐๐ ๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  บริษัท สวัสดีพานิช  สเตช่ันเนอรี ่
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๘๐.๐๐ บาท 

บริษัท สวัสดีพานิช  สเตช่ัน
เนอรี่ จ ากัด 

     ๔๘๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 

๓๑. จัดซื้อวัสดุในโครงการ 
 

1,600.๐๐  1,600.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
      หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
ราคาที่เสนอ 

      ๑,๖๐๐.๐๐  บาท 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. 
๑,๖๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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. *จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน  
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  ๔๔,๐๐๐.๐๐   ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
ผู้ป่วยใน ประจ าเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

8,963.๐๐ 8,963.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     8,963.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  8,963.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์    
      ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์   ๕๙ จ ากดั 

๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจ าเดือน มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

 

๑9,384.1๐ ๑9,384.1๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑9,384.1๐ บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑9,384.1๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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 

๖. จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน 
มิถุนายน 

 
 ๒๕๖๒ 

2,๔2๐.๐๐  2,๔2๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     2,๔2๐.๐๐   บาท 

นายสนธยา ธีระ 

2,๔2๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๗. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอย 

๕๐๐.๐๐  ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๘. จ้างเหมาประกอบอาหาร 
(ปรุงส าเรจ็) 

๕๓,๒๘๐.๐๐  ๕๓,๒๘๐.๐๐ 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

      ๕๓,๒๘๐.๐๐  บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

๕๓,๒๘๐.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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. *จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  ๔๔,๐๐๐.๐๐   ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
ผู้ป่วยใน ประจ าเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

7,310.๐๐ 7,310.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     7,310.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  7,310.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์    
      ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์   ๕๙ จ ากดั 

๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจ าเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 

๑3,848.45 ๑3,8489.45 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑3,848.45 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑3,848.45 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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 

๖. จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

1,82๐.๐๐  1,82๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     1,82๐.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ 

1,82๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๗. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอย 

๕๐๐.๐๐  ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๘. จ้างเหมาประกอบอาหาร 
(ปรุงส าเรจ็) 

45,040.๐๐  45,040.๐๐ 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     45,040.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

45,040.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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. *จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  ๔๔,๐๐๐.๐๐   ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
ผู้ป่วยใน ประจ าเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

7,310.๐๐ 7,310.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     7,310.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  7,310.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์    
      ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์   ๕๙ จ ากดั 

๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจ าเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 

๑3,848.45 ๑3,8489.45 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑3,848.45 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑3,848.45 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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 

๖. จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

1,82๐.๐๐  1,82๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     1,82๐.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ 

1,82๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๗. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอย 

๕๐๐.๐๐  ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๘. จ้างเหมาประกอบอาหาร 
(ปรุงส าเรจ็) 

45,040.๐๐  45,040.๐๐ 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     45,040.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

45,040.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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. *จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน  
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  ๔๔,๐๐๐.๐๐   ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
ผู้ป่วยใน ประจ าเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

6,678.๐๐ 6,678.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     6,678.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  6,678.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒๑  

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บ.รักษาความปลอดภัยนพ
กัญจน์    
      ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์   ๕๙ จ ากดั 

๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจ าเดือน สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

 

๑7,720.50 ๑7,720.50 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๑7,720.50 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

๑7,720.50 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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 

๖. จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

1,28๐.๐๐  1,2๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     1,2๘๐.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ 

1,280.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๗. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอย 

๕๐๐.๐๐  ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๘. จ้างเหมาประกอบอาหาร 
(ปรุงส าเรจ็) 

45,000.๐๐  45,000.๐๐ 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     45,000.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

45,000.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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. *จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายในโรงพยาบาลจติ
เวชพิษณุโลก ประจ าเดือน  
กันยายน ๒๕๖๒ 

  ๔๔,๐๐๐.๐๐   ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๒. *จ้างเหมาบริการตดัหญ้ารอบ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 

 

๒๕,๒๐๐.๐๐  ๒๕,๒๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     ร้านบ้านฝ้าย 

ราคาที่เสนอ 

     ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

ร้านบ้านฝ้าย 

๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
ผู้ป่วยใน ประจ าเดือน 
กันยายน ๒๕๖๒ 

3,742.๐๐ 3,742.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นางค าหยาด บัวทัน 

ราคาที่เสนอ 

     3,742.๐๐ บาท 

นางค าหยาด บัวทัน         
  3,742.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒๑  

๔. *จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยประจ าเดือน 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บ.รักษาความปลอดภัยนพ
กัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บ.รักษาความปลอดภยันพ
กัญจน์ ๕๙ จ ากัด 

๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื อวัสดเุชื อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจ าเดือน กันยายน 
๒๕๖๒ 

 

5,527.70 5,527.70 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
    บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 

     5,527.70 บาท 

บริษัท พรพัฒน์ แก๊ส แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด 

5,527.70 บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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 

๖. จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน 
กันยายน ๒๕๖๒ 

1,28๐.๐๐  1,2๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     นายสนธยา ธีระ 

ราคาที่เสนอ 

     1,2๘๐.๐๐ บาท 

นายสนธยา ธีระ 

1,280.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๗. จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลู
ฝอย 

๕๐๐.๐๐  ๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
     อบต.แก่งโสภา 
ราคาที่เสนอ 

      ๕๐๐.๐๐ บาท 

อบต.แก่งโสภา 
๕๐๐.๐๐ บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๘. จ้างเหมาประกอบอาหาร 
(ปรุงส าเรจ็) 

41,760.๐๐  41,760.๐๐ 

 

เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา 
  นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

ราคาที่เสนอ 

     41,760.๐๐ บาท 

นางสาวธัญลักษณ์ ช่างเหล็ก 

41,760.๐๐  บาท 

- เป็นผู้เสนอรายเดียว 

- เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 


