
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน          มกราคม   
      (ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2   

     วันที ่ 6  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

  
วิธีตกลงราคา หจก.ช่างพินิจปริโตรเลียม 

(3,500.00) 
หจก.ช่างพินิจปริโตรเลียม 
(3,500.00) 

 หนังสือที่ สธ 0717.01/388 
ลงวันที ่8 พ.ย. 2565 

2 
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

  
วิธีตกลงราคา หจก.ช่างพินิจปริโตรเลียม 

(16,860.00) 
หจก.ช่างพินิจปริโตรเลียม 
(16,860.00) 

 หนังสือที่ สธ 0717.01/388 
ลงวันที ่8 พ.ย. 2565 

3 จัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือ (64,650.00) (62,846.45) 

วิธีสอบราคา บริษัทมิเตอร์แมน จ ากัด 
(58,368.50) 
บริษัท ออล เมเชอร์ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(64,547.75) 
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
(65,623.10) 

บริษัทมิเตอร์แมน จ ากัด 
(58,368.50) 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 18/2566 
ลงวนัที่ 6 ม.ค. 2566 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (6,070.00) (6,256.67) 

วิธีสอบราคา บริษัทพิษณุโลกไอที ซิตี้ จ ากัด 
(6,070.00) 
 หจก.มณีอิเล็กทรอนกิส ์
(6,300.00) 
คอมพิวเตอร์แคร ์(6,400.00) 

บริษัทพิษณุโลกไอที ซิตี้ 
จ ากัด (6,070.00) 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 12/2566 
ลงวนัที่ 16 ม.ค. 2566 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (8,000.00) (8,044.33) 

วิธีสอบราคา บริษัทผกาพันธุ์ จ ากัด 
(7,559.00) 
หจก.มาดีเปเปอร์ (8,374.00) 
หสม.ธนพรซัพพลาย (8,200.00) 

บริษัทผกาพันธุ์ จ ากัด 
(7,559.00) 
 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 13/2566 
ลงวนัที่ 18 ม.ค. 2566 

6 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (6,000.00) (6,300.00) 

วิธีสอบราคา ร้านใจอนันต์ ซัพพลาย 
(5,900.00) 
ร้านฐิติรัตน์ ออร์ เซล (6,000.00) 
บริษัทมิเตอร์แมน จ ากัด 
(7,000.00) 
 

ร้านใจอนันต์ ซัพพลาย 
(5,900.00) 
 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 14/2566 
ลงวนัที่ 20 ม.ค. 2566 

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (3,000.00) (3,421.67) 
วิธีสอบราคา หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.  

(3,000.00) 
ร้านพงษ์พิทยาการค้า(ส านกังาน
ใหญ่) (3,420.00) 

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.  
(3,000.00) 
 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 15/2566 
ลงวนัที่ 23 ม.ค. 2566 

แบบ สขร.๑ 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วี.เค.ซัพพลาย(ส านกังานใหญ่) 
(3,845.00) 

8 จัดจ้างจัดงานนิทรรศการ (320,000.00) (335,000.00) 

วิธีสอบราคา บริษัทวิคเตอร์ โปรเจคท์ จ ากัด 
(320,000.00) 
บริษัทเอ็นซี คอมเมิร์ช จ ากัด 
(335,000.00) 
บริษัท เจ.พี.เทคนิค 48 จ ากัด 
(350,000.00) 

บริษัทวิคเตอร์ โปรเจคท์ 
จ ากัด (320,000.00) 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 19/2566 
ลงวนัที่ 26 ม.ค. 2566 

9 
จัดจ้างจัดซุ้มในงาน
นิทรรศการ 

(18,000.00) (18,933.33) 

วิธีสอบราคา นางศิรัญยา มิคะนุช 
(18,000.00) 
 นายวิธวินท์ ชาญนาวา 
(20,000.00) 
นายอินค า จงเทพ (18,800.00) 

  
นางศิรัญยา มิคะนุช 
(18,000.00) 
 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 20/2566 
ลงวนัที่ 26 ม.ค. 2566 

หมายเหตุ  วิธซ้ืีอและวิธจี้างกระท าได้ 6 วธิี 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 การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึง่มีราคา “เกิน 2,000,000 บาท” 
(4) วิธพิีเศษ คือ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา “เกนิ 100,000 บาท” ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด 
(5) วิธีกรณีพิเศษ คือ การซื้อการจ้างจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิาราชการส่วนท้องถิ่น 
(6) วิธีประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 


