
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     สิงหาคม   
      (ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2   

     วันที ่ 3  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8,985.00 

วิธีตกลงราคา  หสม.จินดา
พาณิชย์(8,654.00) 
หสม.มาดีเปเปอร์ 
ส านักงาน
ใหญ่(9,115.00) 
ร้านฮั่วเซ่งหลี 
(9,186.00) 

หสม.จินดา
พาณิชย์(8,654.00) 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 93/2564 
ลงวันที่ 2 ส.ค. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  1,520.00 

วิธีตกลงราคา ร้านสวัสดีพานิช 
(1,350.00) 
หจก.เจริญสมหวัง 
(1,530.00)  
บริษัทสวัสดีพานิช 
สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 
(1,680.00)   

ร้านสวัสดีพานิช 
(1,350.00) 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 94/2564 
ลงวันที่ 2 ส.ค. 2564 

3 
จัดซื้อจ้างท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

 13,643.33 

วิธีตกลงราคา  ร้านพิษณุโลกดอทคอม
(11,530.00) 
ร้านเดอะก าไรการพิมพ ์
(15,200.00) 
ร้านเป็นต่อการค้า 
(14,200.00) 

ร้านพิษณุโลกดอทคอม
(11,530.00) 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 95/2564 
ลงวันที่ 3 ส.ค. 2564 

4  จัดซื้อวัสดุส านักงาน  1,315.00 

วิธีตกลงราคา ร้านสวัสดีพานิช 
(1,160.00) 
ร้านเพื่อนคร ู
(1,385.00)  
หจก.เจริญสมหวัง 
(1,400.00)  

ร้านสวัสดีพานิช 
(1,160.00) 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 96/2564 
ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564 

5 จัดจ้างท าตรายาง  5,105.00 
วิธีตกลงราคา  ร้านกรีนอาร์ตโฆษณา

(4,770.00) 
ร้านเซเว่นคัลเลอร์ 
(5,440.00) 

ร้านกรีนอาร์ตโฆษณา
(4,770.00) 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 98/2564 
ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564 

แบบ สขร.๑ 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 

6 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

 25,266.67 

วิธีตกลงราคา หจก.เวชสิน 
(22,700.00) 
หจก.พัฒนะเวช 
(26,500.00) 
บริษัทเอ็ม.เวล.เม็ด 
จ ากัด (26,600.00) 

หจก.เวชสิน (22,700.00) 
 

 

ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซ้ือ 99/2564 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564 

7 จัดจ้างท าป้ายชื่อบุคลากร  370.00 
วิธีตกลงราคา ร้านท๊อปอาร์ต

ดีไซน์(300.00) 
ร้านล้านป้าย 
(440.00) 

ร้านท๊อปอาร์ต
ดีไซน์(300.00) 
 

 

ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้าง 100/2564 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564 

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   
วิธีตกลงราคา  ร้านพิษณุวอเตอร์ทรีท

เมนท์ แอนด์ เคมิคอล 
(2,400.00) 

ร้านพิษณุวอเตอร์ทรีทเมนท์ 
แอนด์ เคมิคอล 
(2,400.00) 

ประวัติการจัดจ้าง ใบสั่งซ้ือ 101/2564 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  1,600.00 

วิธีตกลงราคา ร้านสวัสดีพานิช 
(1,500.00) 
หจก.เจริญสมหวัง 
(1,660.00)  
บริษัทสวัสดีพานิช 
สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 
(1,640.00)   

ร้านสวัสดีพานิช 
(1,500.00) 
 

 

ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซ้ือ 102/2564 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564 

10 
จัดจ้างสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือ 

 43,711.67 

วิธีตกลงราคา บริษัทอินโนเวทีฟ 
อินสทรูเมนท์ จ ากัด
(38,580) 
บริษัท ทีซี ไซ
แอนซ์(47,615.00) 
บริษัทชิงหัว อินเตอร์เท
รด จ ากัด
(44,940.00) 

บริษัทอินโนเวทีฟ อินสทรู
เมนท์ จ ากัด(38,580) 
 

 

 

ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้าง 103/2564 
ลงวันที่ 9 ส.ค. 2564 

11 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17,236.00 
วิธีตกลงราคา หสม.จินดา

พาณิชย์(16,460.00) 
ร้านฮั่วเซ่งหลี 
(18,012.00) 

หสม.จินดา
พาณิชย์(16,460.00) 
 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 104/2564 
ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
ขนส่ง 

  

วิธีตกลงราคา หจก. ช่างพินิจ
ปิโตรเลียม 
(3,310.00) 
 

หจก. ช่างพินิจ
ปิโตรเลียม 
(3,310.00) 
 

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

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

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  59,193.33 

วิธีตกลงราคา บ.พิษณุโลก ไอที ซิตี้ 
จ ากัด (56,670.00) 
หจก.มณีอิเล็กทรอนิกส ์
(60,010.00)  
หจก.พิษณุโลกไอที
เซอร์วิส (ส านักงาน
ใหญ่) (60,900.00)   

บ.พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จ ากัด 
(56,670.00) 
 

 

ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซ้ือ 106/2564 
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564 

14 จัดจ้างท าผ้าม่านพร้อมติดตั้ง   วิธีตกลงราคา ร้านอรัญญาผ้ามา่น
(18,500.00) 

ร้านอรัญญาผ้ามา่น
(18,500.00) 

เป็นราคาตามท้องตลาด ใบสั่งจ้าง 107/2564 
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564 

15 
จัดจ้างท าบ่อน้ าส าหรับ
การเกษตร 

 5,125.00 

วิธีตกลงราคา นายกวินพัฒน ์
(4,900.00) 
นายณรงค์ 
(5,350.00) 
 

นายกวินพัฒน ์
(4,900.00) 
 

 

ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้าง 108/2564 
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564 

16 
จัดซื้อวัสดุโครงการ
วิศวกรรมฉุกเฉิน 

  
วิธีตกลงราคา ร้านฐิติรัตน์ ออล์ เซล

(35,723.00) 
ร้านฐิติรัตน์ ออล์ เซล
(35,723.00) 

เป็นราคาตามท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 110/2564 
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564 

17 จัดจ้างท าโล่รางวัล  3,133.33 

วิธีตกลงราคา ร้านนานาถว้ยรางวัล
(2,800.00) 
ร้านโล่2012 
(3,200.00) 
ร้านพิษณุโลกถว้ย
รางวัล(3,400.00) 

ร้านนานาถว้ยรางวัล
(2,800) 

ประวัติการจัดจ้าง ใบสั่งจ้าง 111/2564 
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564 

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2,116.67 

วิธีตกลงราคา บ.พิษณุโลก ไอที ซิตี้ 
จ ากัด (1,960.00) 
หจก.มณีอิเล็กทรอนิกส ์
(2,070.00)  
หจก.พิษณุโลกไอที
เซอร์วิส (ส านักงาน
ใหญ่) (2,320.00)   

บ.พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จ ากัด 
(1,960.00) 
 

 

ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซ้ือ 112/2564 
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

19 
จัดซื้อวัสดุโครงการสุขศาลา
ฯ 

  
วิธีตกลงราคา ร้านฐิติรัตน์ ออล์ เซล

(45,790.00) 
ร้านฐิติรัตน์ ออล์ เซล
(45,790.00) 

เป็นราคาตามท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 113/2564 
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564 

20 
จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 36,606.67 

วิธีตกลงราคา บ.พิษณุโลก ไอที ซิตี้ 
จ ากัด (35,390.00) 
ร้านคอมพิวเตอร์แคร์ 
(37,780.00)  
หจก.มณีอิเล็กทรอนิกส ์
(36,650.00)   

บ.พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จ ากัด 
(35,390.00) 
 

 

ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้าง 114/2564 
ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564 

21 จัดจ้างซ่อมประตูส านักงาน   วิธีตกลงราคา นายประพาย สังข์ยัง 
(26,000.00) 

นายประพาย สังข์ยัง 
(26,000.00) 

เป็นราคาตามท้องตลาด ใบสั่งจ้าง 115/2564 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 2564 

22 ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.   วิธีตกลงราคา บ.วิริยะประกันภยั
(625.95) 

บ.วิริยะประกันภยั
(625.95) 

เป็นราคาตามท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 117/2564 
ลงวันที่ 20 ส.ค. 2564 

23 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  5,295.00 

วิธีตกลงราคา ร้านสวัสดีพานิช 
(4,950.00) 
หจก.เจริญสมหวัง 
(6,000.00) 
 

ร้านสวัสดีพานิช 
(4,950.00) 
 

 

ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซ้ือ 118/2564 
ลงวันที่ 20 ส.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 “ไม่เกนิ 2,000,000 บาท” 
(3) วิธีประกวดราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา “เกิน 2,000,000 บาท” 
(4) วิธพิีเศษ คือ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา “เกนิ 100,000 บาท” ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด 
(5) วิธีกรณีพิเศษ คือ การซื้อการจ้างจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิาราชการส่วนท้องถิ่น 
(6) วิธีประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 


