
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน          กุมภาพันธ์   
      (ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2   

     วันที ่ 3  เดือน  มีนาคม  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) (2,880.00) 

วิธีตกลงราคา บริษัทพิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จ ากัด 
(2,650.00) 
ร้าน พี.พี.เอส แอนด์ ซัพพลาย 
(3,000.00) 
หจก.พิษณุโลก.ไอที.เซอร์วิส
(ส านักงานใหญ่) 
(2,990.00) 

บริษัทพิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ 
จ ากัด (2,650.00) 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 21/2566 
ลงวนัที  2 ก.พ. 2566 

2 
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น 

-  
วิธีตกลงราคา หจก.ช่างพินิจปริโตรเลียม 

(3,18.00) 
หจก.ช่างพินิจปริโตรเลียม 
(3,18.00) 

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

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

3 

จัดจ้างจัดซุ้มในงาน
นิทรรศการงานวิชาการ
มหกรรมสุขศาลาคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

(25,000.00) (25,456.67) 

วิธีสอบราคา นางสาวปฏญิญา เอีย้งหมี 
(25,000.00) 
นายอินค า จงเทพ (25,500.00) 
 นายวิธวินท์ ชาญนาวา 
(25,870.00) 
 

นางสาวปฏญิญา เอีย้งหมี 
(25,000.00) 

 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 22/2566 
ลงวนัที  3 ก.พ. 2566 

4 
จัดจ้างตรวจสภาพรถยนต์
ราชการ  

- - 
วิธีตกลงราคา บริษัท โตโยต้า พรีเมียม พิษณุโลก 

จ ากัด (6,060.59) 

บริษัท โตโยต้า พรีเมียม 
พิษณุโลก จ ากัด 
(6,060.59) 

ราคาจัดจ้างไม่เกิน 2 ปี 
งบประมาณ 

ใบสั งจ้าง 23/2566 
ลงวนัที  6 ก.พ. 2566 

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (1,200.00) (1,451.67) 

วิธีตกลงราคา ร้านสวัสดีพานิช 
(1,195.00) 
ร้านเพื อนครู (1,630.00) 
หจก.เจริญสมหวัง 
(1,530.00) 

ร้านสวัสดีพานิช 
(1,195.00) 
 

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 17/2566 
ลงวนัที  6 ก.พ. 2566 

6 
จัดจา้งซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

(4,900.00) 
 

(4,976.67) 
 

วิธีตกลงราคา  บริษัทพิษณุโลกไอท ีซิตี้ จ ากัด 
(4,830.00) 
 หจก.มณีอิเล็กทรอนกิส ์
(5,100.00) 
หจก.เอส แอนด์ เอ็น เซอร์วิส คอร์
เปอร์เรชั น  (5,000.00) 

  
บริษัทพิษณุโลกไอที ซิตี้ 
จ ากัด (4,830.00) 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 24/2566 
ลงวนัที  8 ก.พ. 2566 

แบบ สขร.๑ 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

7 
จดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

(10,000.00) (11,296.67) 

วิธีสอบราคา ร้านใจอนันต์ ซัพพลาย 
(9,990.00) 
ร้านฐิติรัตน์ ออร์ เซล 
(13,900.00) บริษัทมิเตอร์แมน 
จ ากัด (10,000.00) 
 

ร้านใจอนันต์ ซัพพลาย 
(9,990.00) 
 

ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 18/2566 
ลงวนัที  8 ก.พ. 2566 

8 
จัดจา้งซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

(1,100.00) 

 
(1,150.00) 

 

วิธีสอบราคา หจก.ฮิวเมติก (1,070.00) 
หจก.มณีอิเล็กทรอนิกส ์
(1,150.00) 
หจก.เอส แอนด์ เอ็น เซอร์วิส คอร์
เปอร์เรชั น  (1,230.00) 

หจก.ฮิวเมติก (1,070.00) 

 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 25/2566 
ลงวนัที  14 ก.พ. 2566 

9 
จัดจ้างตรวจสภาพรถยนต์
ราชการ  

- - 
วิธีตกลงราคา บริษัท โตโยต้า พรีเมียม พิษณุโลก 

จ ากัด (7,097.85) 

บริษัท โตโยต้า พรีเมียม 
พิษณุโลก จ ากัด 
(7,097.85) 

ราคาจัดจ้างไม่เกิน 2 ปี 
งบประมาณ 

ใบสั งจ้าง 26/2566 
ลงวนัที  14 ก.พ. 2566 

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิล (250.00) 
 

(276.67) 
 

วิธีตกลงราคา บริษัทกรีนอาร์ตโฆษณา จ ากัด 
(250.00) ร้านเซเว่นคลัเลอร์ 
(280.00) 
ล้าน 1 ดีไซน์ (300.00) 

บริษัทกรีนอาร์ตโฆษณา 
จ ากัด (250.00) 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 27/2566 
ลงวนัที  22 ก.พ. 2566 

11 
จดัจ้างซ่อมบ ารุง
เครื องปรับอากาศ 

(3,000.00) (3,466.67) 

วิธีตกลงราคา ร้านใจอนันต์ ทรัพยพ์ลาย 
(3,000.00) 
นายอาทิตย์ บัวออ่น (4,000.00) 
ร้านเอกพงศ์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส 
(3,400.00) 

ร้านใจอนันต์ ทรัพยพ์ลาย 
(3,000.00) 
 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 28/2566 
ลงวนัที  22 ก.พ. 2566 

12 
จดัจ้างตรวจสภาพรถยนต์
ราชการ  

- - 
วิธีตกลงราคา บริษัท โตโยต้า พรีเมียม พิษณุโลก 

จ ากัด (9,714.00) 

บริษัท โตโยต้า พรีเมียม 
พิษณุโลก จ ากัด 
(9,714.00) 

ราคาจัดจ้างไม่เกิน 2 ปี 
งบประมาณ 

ใบสั งจ้าง 29/2566 
ลงวนัที  23 ก.พ. 2566 

13 
จัดจา้งซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

(900.00) 
 

(920.00) 
 

วิธีสอบราคา หจก.ฮิวเมติก (850.00) หจก.มณี
อิเล็กทรอนิกส ์
(920.00) 
หจก.เอส แอนด์ เอ็น เซอร์วิส คอร์
เปอร์เรชั น  (990.00) 

หจก.ฮิวเมติก (850.00) 

 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 30/2566 
ลงวนัที  23 ก.พ. 2566 

14 
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์
ราชการ  

- (12,997.50) 
วิธีตกลงราคา บริษัท โตโยต้า พรีเมียม พิษณุโลก 

จ ากัด (11,995.00) 
หจก.ยั งยืนพิษณุโลก 
(14,000.00) 

บริษัท โตโยต้า พรีเมียม 
พิษณุโลก จ ากัด 
(11,995.00) 
 

ราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 31/2566 
ลงวนัที  27 ก.พ. 2566 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

15 
จัดจ้างท าความสะอาด
รถยนต์ราชการ 

- - 
วิธีตกลงราคา 

ร้านมั งมีคาร์แคร์ (540.00) ร้านมั งมีคาร์แคร์ (540.00) 
ราคาจัดจ้างไม่เกิน 2 ปี 

งบประมาณ 
ใบสั งจ้าง 32/2566 
ลงวนัที  27 ก.พ. 2566 

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 


