
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     สิงหาคม   
      (ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2   

     วันที ่ 5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (4,998.33) 

วิธีตกลงราคา  บริษัทพิษณุโลกไอท ีซิตี้ 
จ ำกัด (48,560.00) 
 หจก.มณีอิเล็กทรอนกิส ์
(50,400.00) 
หจก.พิษณุโลกไอที เซอร์วิส 
(สำขำส ำนกังำนใหญ่) 
(50,990.00) 

  
บริษัทพิษณุโลกไอที ซิตี้ 
จ ำกัด (48,560.00) 

รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือ 23/2565 
ลงวันที  2 ส.ค. 2565 

2. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  - 
วิธีตกลงราคา ร้ำนฟำติมำผ้ำสวย 

(1,480.00) 
 

ร้ำนฟำติมำผ้ำสวย 
(1,480.00) 
 

รำคำตำมท้องตลำด ใบสั งซ้ือ 24/2565 
ลงวันที  3 ส.ค. 2565 

3 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  - วิธีตกลงราคา ร้ำนเพื อนครู 
(390.00) 

ร้ำนเพื อนคร ู
(390.00) 

รำคำตำมท้องตลำด ใบสั งซ้ือ 25/2565 
ลงวันที  3 ส.ค. 2565 

4 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  (7,046.67) 

วิธีตกลงราคา ร้ำนสวัสดีพำนิช 
(6,428.00) 
ร้ำนศุภำภัณฑ์ 
(7,137.00) 
หจก.เจริญสมหวัง 
(7,575.00) 

ร้ำนสวัสดีพำนิช 
(6,428.00) 

รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือ 26/2565 
ลงวันที  3 ส.ค. 2565 

5 จัดจ้ำงตรวจสภำพรถยนต์  - 

วิธีตกลงราคา บริษัทโตโยต้ำ พรีเมี ยม
พิษณุโลก จ ำกัด 
(9,086.98) 

บริษัทโตโยต้ำ พรีเมี ยม
พิษณุโลก จ ำกัด 
(9,086.98) 

หนังสอืที  สธ
0707.01/776 ลงวันที  1 

ต.ค. 2564 

ใบสั งจ้ำง 34/2565 
ลงวันที  8 ส.ค. 2565 

6 จัดจ้ำงท ำตรำยำง  - 
วิธีตกลงราคา บริษัทกรีนอำร์ตโฆษณำ 

จ ำกัด (9,086.98) 
บริษัทกรีนอำร์ตโฆษณำ 
จ ำกัด (9,086.98) 

ประวัติกำรจัดจ้ำงไม่เกิน       
2 ปีงบประมำณ 

ใบสั งจ้ำง 35/2565 
ลงวันที  9 ส.ค. 2565 

7 จัดจ้ำงท ำสติ๊กเกอร์  - 
วิธีตกลงราคา บริษัทกรีนอำร์ตโฆษณำ 

จ ำกัด (2,400.00) 
บริษัทกรีนอำร์ตโฆษณำ 
จ ำกัด (2,400.00) 

ประวัติกำรจัดจ้ำงไม่เกิน       
2 ปีงบประมำณ 

ใบสั งจ้ำง 36/2565 
ลงวันที  9 ส.ค. 2565 

แบบ สขร.๑ 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

8 จัดจ้ำงตรวจสภำพรถยนต์  - 

วิธีตกลงราคา 
บริษัทอุทัยยนตรกำร จ ำกัด 
(8,291.43) 

บริษัทอุทัยยนตรกำร จ ำกัด 
(8,291.43) 

หนังสอืที  สธ
0707.01/776 ลงวันที  1 

ต.ค. 2564 

ใบสั งจ้ำง 37/2565 
ลงวันที  17 ส.ค. 2565 

9 
จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุง
เครื องปรับอำกำศ 

 - 
วิธีตกลงราคา ร้ำนเอกพงศ์คอมพิวเตอร์

เซอร์วิส (3,000.00) 
ร้ำนเอกพงศ์คอมพิวเตอร์
เซอร์วิส (3,000.00) 

ประวัติกำรจัดจ้ำงไม่เกิน       
2 ปีงบประมำณ 

ใบสั งจ้ำง 38/2565 
ลงวันที  18 ส.ค. 2565 

10 จัดจ้ำงท ำสื อประชำสัมพันธ์  - 
วิธีตกลงราคา ร้ำนพิษณุโลกดอทคอม 

(1,1000.00) 
ร้ำนพิษณุโลกดอทคอม 
(1,1000.00) 

ประวัติกำรจัดจ้ำงไม่เกิน       
2 ปีงบประมำณ 

ใบสั งจ้ำง 39/2565 
ลงวันที  24 ส.ค. 2565 

11 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  - 
วิธีตกลงราคา ร้ำนสวัสดีพำนิช 

(2,090.00) 
ร้ำนสวัสดีพำนิช 
(2,090.00) 

ประวัติกำรจัดซื้อไม่เกิน       
2 ปีงบประมำณ 

ใบสั งซ้ือ 27/2565 
ลงวันที  30 ส.ค. 2565 

12 
จัดจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 - 

วิธีตกลงราคา  บริษัทพิษณุโลกไอท ีซิตี้ 
จ ำกัด (4,179.00) 
  
 

บริษัทพิษณุโลกไอที ซิตี้ 
จ ำกัด (4,179.00) 

ประวัติกำรจัดซื้อไม่เกิน       
2 ปีงบประมำณ 

ใบสั งจ้ำง 40/2565 
ลงวันที  24 ส.ค. 2565 

 
หมายเหตุ  วิธซ้ืีอและวิธีจ้างกระท าได้ 6 วิธี คือ  

(1) วิธีตกลงราคา คือ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ งซึ งมีรำคำ “ไม่เกิน 100,000 บาท” 
(2) วิธีสอบราคา คือ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ งซึ งมีรำคำ “เกิน 100,000 บาท” แต่ “ไม่เกนิ 2,000,000 บาท” 
(3) วิธีประกวดราคา คือ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ งซึ งมีรำคำ “เกิน 2,000,000 บาท” 
(4) วิธพิีเศษ คือ กำรซื้อครั้งหนึ งซึ งมีรำคำ “เกนิ 100,000 บาท” ให้กระท ำได้เฉพำะกรณีหนึ งกรณีใด 
(5) วิธีกรณีพิเศษ คือ กำรซื้อกำรจ้ำงจำกส่วนรำชกำรหน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำรำชกำรส่วนท้องถิ น 
(6) วิธีประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 


