
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     พฤษภาคม   
      (ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2   

     วันที ่ 2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ (ถุงมือยาง) 

 

หนังสือที่ สธ
0707.02/154 ลง
วันที่ 16 เมษายน 
2564 และสธ
0207.05/7  

ลงวันที่ 5 มกราคม 
2564 

วิธีตกลงราคา หจก.เวชสิน 
(1,661,000.00) 
หจก.พัฒนะเวช 
(1,736,500.00) 
บริษัทเอ็ม.เวล.เม็ด 
จ ากัด 
(1,812,000.00) 

หจก.เวชสิน 
(1,661,000.00) 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 69/2564 
ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  666.67 

วิธีตกลงราคา ร้านสวัสดีพานิช 
(650.00) 
ร้านศุภาภัณฑ์ 
(680.00)  
ร้านเพื่อนคร ู
(670.00)   

ร้านสวัสดีพานิช (650.00) 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 70/2564 
ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564 

3 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ (แอลกอฮอล์ 
75% พร้อมบรรจุขวด) 

 

หนังสือท่ี สธ
0707.02/154 

ลงวันท่ี 16 
เมษายน 2564 

วิธีตกลงราคา 

บริษัท เน็กซ์สเต็ป  
คาร์ เวิล์ด จ ากัด 
(1,491,000.00)  
บริษัท คลิฟตัน ทีเอช 
จ ากัด (1,640,952.00) 
บริษัท พีรดนย์  
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
(1,596,509.55) 

บริษัท เน็กซ์สเต็ป  
คาร์ เวิล์ด จ ากัด 
(1,491,000.00)  
 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 71/2564 
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2564 

4 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ (เครื่องวัด
อุณหภมิูแบบอินฟาเรด
พร้อมขาตั้ง) 

 

หนังสือท่ี สธ
0707.02/154 

ลงวันท่ี 16 
เมษายน 2564 

วิธีตกลงราคา บริษัทเอ็ดดูเทค 
คอมพวิเตอร ์จ ากัด 
(809,400.00)  
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น
ออนไลน ์จ ากัด 
(820,050.00)  
บริษัท พีซีเอ็น พลัส วัน
จ ากดั (817,920.00) 

บริษัทเอ็ดดูเทค คอมพวิเตอร ์
จ ากดั (809,400.00)  
 

ราคาต่ าสุด ใบสัง่ซ้ือ 72/2564 
ลงวันที่ 12 พ.ค. 2564 

แบบ สขร.๑ 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ (หน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์)  

หนังสือท่ี สธ
0707.02/154 

ลงวันท่ี 16 
เมษายน 2564 

วิธีตกลงราคา บริษัทมิส เมด จ ากัด 
(4,049,945.00)  
บริษัท ซี.ที.ฟาร์ม่า 
(4,689,410.00)  
บรษิัท พีเอฟ เมดคิอล 
แคร์ จ ากัด 
(5,115,720.00) 

บริษัทมิส เมด จ ากัด 
(4,049,945.00)  
 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 73/2564 
ลงวันที่ 14 พ.ค. 2564 

6 
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

  

วิธีตกลงราคา หจก. ช่างพินิจ
ปิโตรเลียม 
(3,050.00) 
 

หจก. ช่างพินิจ
ปิโตรเลียม 
(3,050.00) 
 

หนังสือ ที่ 0717.01/575 
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2564 

หนังสือ ที่ 0717.01/575 
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2564 

7 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 7,369.00 

วิธีตกลงราคา หสม.พงษ์พนัธ์ซัพพลาย 
(7,132.00)  
ร้านฮั่วเซ่งหล ี
(7,478.00)  
หสม.กนกงานบา้น 
(7,497.00) 

หสม.พงษ์พนัธ์ซัพพลาย 
(7,132.00)  
 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 75/2564 
ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 

8 
จัดจ้างตรวจสภาพรถยนต์
ราชการ 

  
วิธีตกลงราคา บริษัทโตโยต้าพรีเมียม 

พิษณุโลก จ ากัด  
(7,929.77) 

บริษัทโตโยต้าพรีเมียม 
พิษณุโลก จ ากัด  
(7,929.77) 

ประวัติการจัดจา้ง ใบสั่งจ้าง 76/2564 
ลงวันที่ 24 พ.ค. 2564 

9 
จัดจ้างตรวจสภาพรถยนต์
ราชการ 

  
วิธีตกลงราคา บริษัทอุทัยยนตการ 

จ ากัด  (5,339.30) 
บริษัทอุทัยยนตการ จ ากัด  
(5,339.30) 

ประวัติการจัดจา้ง ใบสั่งจ้าง 77/2564 
ลงวันที่ 24 พ.ค. 2564 

 
จัดจ้างตรวจสภาพรถยนต์
ราชการ 

  
วิธีตกลงราคา บริษัทโตโยต้าพรีเมียม 

พิษณุโลก จ ากัด  
(19,910.36) 

บริษัทโตโยต้าพรีเมียม 
พิษณุโลก จ ากัด  
(19,910.36) 

ประวัติการจัดจา้ง ใบสั่งจ้าง 78/2564 
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2564 

10 
จัดจ้างซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 

 8,706.67 

วิธีตกลงราคา ร้านในอนันต ์ซัพพลาย 
(8,670.00) 
ร้านเอกพงศ์คอมพวิเตอร์
แอนด์เซอร์วสิ 
(8,750.00) 
นายอาทิตย ์บวัออ่น
(8,700.00) 

ร้านในอนันต ์ซัพพลาย 
(8,670.00) 
 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 79/2564 
ลงวันที่ 27 พ.ค. 2564 

 



หมายเหตุ  วิธซ้ืีอและวิธีจ้างกระท าได้ 6 วิธี คอื  
(1) วิธีตกลงราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา “ไม่เกิน 100,000 บาท” 
(2) วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา “เกิน 100,000 บาท” แต่ “ไม่เกิน 2,000,000 บาท” 
(3) วิธีประกวดราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา “เกิน 2,000,000 บาท” 
(4) วิธีพิเศษ คือ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา “เกิน 100,000 บาท” ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด 
(5) วิธีกรณีพิเศษ คือ การซื้อการจ้างจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิาราชการส่วนท้องถิ่น 
(6) วิธีประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 


