
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน          ธันวาคม   
      (ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2   

     วันที ่ 5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

(2,650.00) (2,800.00) 

วิธีตกลงราคา บริษัทพิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จ ากัด 
(2,650.00) 
ร้าน พี.พี.เอส แอนด์ ซัพพลาย 
(2,850.00) 
หจก.พิษณุโลก.ไอที.เซอร์วิส
(ส านักงานใหญ่) 
(2,900.00) 

บริษัทพิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ 
จ ากัด (2,650.00) 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 11/2566 
ลงวนัที  1 ธ.ค. 2565 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (2,200.00) (2,450.00) 

วิธีตกลงราคา ร้านสวัสดีพานิช 
(2,175.00) 
ร้านเพื อนครู (2,690.00) 
หจก.เจริญสมหวัง 
(2,485.00) 

ร้านสวัสดีพานิช 
(2,175.00) 
 

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 3/2566 
ลงวนัที  1 ธ.ค. 2565 

3 
จัดจ้างท าผังโครงสร้าง
บุคลากร 

(1,950.00) (2083.33) 
 

วิธีตกลงราคา บริษัทกรีนอาร์ตโฆษณา จ ากัด 
(1,950.00) 
ร้านเซเว่นคัลเลอร์ 
(2,100.00) 
ล้าน 1 ดีไซน์ (2,200.00) 

บริษัทกรีนอาร์ตโฆษณา 
จ ากัด (1,950.00) 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 12/2566 
ลงวนัที  9 ธ.ค. 2565 

4 จัดจ้างสอบเทียบเครื องมือ  (133,890.00) 

วิธีตกลงราคา บริษัทอินโนเวทีฟ อินสทรูเมนท์ 
จ ากัด  (120,375.00) 
บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จ ากัด 
(142,845.00) 
บริษัท ชิงหัว อินเตอร์เทรด จ ากัด
(ส านักงานใหญ่) (138,450.00) 

บริษัทอินโนเวทีฟ อินสทรู
เมนท์ จ ากัด  
(120,375.00) 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 13/2566 
ลงวนัที  9 ธ.ค. 2565 

6 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ   
วิธีตกลงราคา บริษัท โตโยต้า พรีเมียม พิษณุโลก 

จ ากัด (2,889.00) 

บริษัท โตโยต้า พรีเมียม 
พิษณุโลก จ ากัด 
(2,889.00) 

ราคาจัดจ้างไม่เกิน 2 ปี 
งบประมาณ 

ใบสั งจ้าง 14/2566 
ลงวนัที  16 ธ.ค. 2565 

7 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ   
วิธีตกลงราคา บริษัท โตโยต้า พรีเมียม พิษณุโลก 

จ ากัด (2,889.00) 

บริษัท โตโยต้า พรีเมียม 
พิษณุโลก จ ากัด 
(2,889.00) 

ราคาจัดจ้างไม่เกิน 2 ปี 
งบประมาณ 

ใบสั งจ้าง 15/2566 
ลงวนัที  19 ธ.ค. 2565 

8 
จัดจ้างซ่อมบ ารุง
เครื องปรับอากาศ 

(1,910.00) (2,453.33) 
วิธีตกลงราคา ร้านอาทิตย ์เซอร์วิส (1,910.00) 

ร้านใจอนันต์ ซัพพลาย 
ร้านอาทิตย ์เซอร์วิส 
(1,910.00) 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 16/2566 
ลงวนัที  19 ธ.ค. 2565 

แบบ สขร.๑ 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

(2,450.00) ร้านเอกพงศ์
คอมพิวเตอร์เซอร์วิส (3,000.00) 

 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  (1,910.00) 

วิธีตกลงราคา หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.  
(1,850.00) 
ร้านพงษ์พิทยาการค้า(ส านกังาน
ใหญ่) (1,920.00) 
วี.เค.ซัพพลาย(ส านกังานใหญ่) 
(1,960.00) 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.  
(14,160.00) 

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 4/2566 
ลงวนัที  22 ธ.ค. 2565 

10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน   
วิธีตกลงราคา 

ร้านฟาติมาผ้าสวย (570.00) 
ร้านฟาติมาผ้าสวย 
(570.00) 

ราคาจัดซ้ือไม่เกิน 2 ป ี
งบประมาณ 

ใบสั งซ้ือ 5/2566 
ลงวนัที  22 ธ.ค. 2565 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (15,800.00) (16,285.00) 
 

วิธีตกลงราคา  บริษัทพิษณุโลกไอท ีซิตี้ จ ากัด 
(15,775.00) 
 หจก.มณีอิเล็กทรอนกิส ์
(16,540.00) 
คอมพิวเตอร์แคร ์(16,540.00) 

  
บริษัทพิษณุโลกไอที ซิตี้ 
จ ากัด (15,775.00) 

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 6/2566 
ลงวนัที  22 ธ.ค. 2565 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(1,252.00) 

 (1,486.67) 

วิธีตกลงราคา ร้านสวัสดีพานิช 
(1,252.00) 
ร้านเพื อนครู (1,658.00) 
หจก.เจริญสมหวัง 
(1,550.00) 

ร้านสวัสดีพานิช 
(1,252.00) 
 

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 7/2566 
ลงวนัที  22 ธ.ค. 2565 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(800.00) 

 (840.00) 

วิธีตกลงราคา ร้านสวัสดีพานิช 
(720.00) 
ร้านเพื อนครู (840.00) 
หจก.เจริญสมหวัง 
(960.00) 

ร้านสวัสดีพานิช 
(720.00) 
 

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 8/2566 
ลงวนัที  29 ธ.ค. 2565 

หมายเหตุ  วิธซ้ืีอและวิธจี้างกระท าได้ 6 วธิี คอื  
(1) วิธีตกลงราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ งซึ งมีราคา “ไม่เกิน 100,000 บาท” 
(2) วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ งซึ งมีราคา “เกิน 100,000 บาท” แต่ “ไม่เกนิ 2,000,000 บาท” 
(3) วิธีประกวดราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ งซึ งมีราคา “เกิน 2,000,000 บาท” 
(4) วิธพิีเศษ คือ การซื้อครั้งหนึ งซึ งมีราคา “เกนิ 100,000 บาท” ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ งกรณีใด 
(5) วิธีกรณีพิเศษ คือ การซื้อการจ้างจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิาราชการส่วนท้องถิ น 
(6) วิธีประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 


