
ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

ค่ำเช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด 12   

ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่

ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี) จ ำนวน 2 คัน

42,543.20
รำคำตำม

ท้องตลำด

วิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0802.3/3768        

ลงวันท่ี 20 พ.ย. 2561

2
ค่ำเช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564
2,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.1/2566        

  ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำม

สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00 นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.2/2566       

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

4 ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต 1,284.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/8/2566     

ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 500.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
480.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
480.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/3/2566     

ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2566



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

7,000.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

7,000.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง          

เลขท่ี สธ 0813.1/4/2566     

ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

ค่ำเช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด 12   

ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่

ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี) จ ำนวน 2 คัน

42,543.20
รำคำตำม

ท้องตลำด

วิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0802.3/3768        

ลงวันท่ี 20 พ.ย. 2561

2
ค่ำเช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564
2,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.1/2566       

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำม

สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00 นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.2/2566       

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

4 ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต 1,284.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/19/2566    

ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 500.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
384.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
384.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/12/2566    

ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2566



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

9,766.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

9,766.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง          

เลขท่ี สธ 0813.1/14/2566    

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

ค่ำเช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด 12   

ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่

ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี) จ ำนวน 2 คัน

42,543.20
รำคำตำม

ท้องตลำด

วิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0802.3/3768        

ลงวันท่ี 20 พ.ย. 2561

2
ค่ำเช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564
2,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.1/2566       

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำม

สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00 นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.2/2566       

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

4 ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต 1,284.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/22/2566    

ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 500.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
360.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
360.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/20/2566    

ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2566



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,210.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,210.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง          

เลขท่ี สธ 0813.1/18/2566    

ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2565

7 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 10,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท

 (ไทย) จ ำกัด
6,665.01

บริษัท ออฟฟิศเมท

 (ไทย) จ ำกัด
6,665.01

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.6/2566       

ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2565

8 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท

 (ไทย) จ ำกัด
7,804.00

บริษัท ออฟฟิศเมท

 (ไทย) จ ำกัด
7,804.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.5/2566       

ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2565

9
ค่ำเช่ำบริกำรโฮสต้ิง 

(www.mhc06.org)
5,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท อีคอมสยำม

 ดอทคอม จ ำกัด
4,708.00

บริษัท อีคอมสยำม

 ดอทคอม จ ำกัด
4,708.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/8/2566    

ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2565

10 ค่ำจ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 1,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัย เทียมขุนทด 1,000.00 นำยชัย เทียมขุนทด 1,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/14/2566    

ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

ค่ำเช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด 12   

ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่

ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี) จ ำนวน 2 คัน

42,543.20
รำคำตำม

ท้องตลำด

วิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0802.3/3768        

ลงวันท่ี 20 พ.ย. 2561

2
ค่ำเช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564
2,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.1/2566       

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำม

สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00 นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.2/2566       

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

4 ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต 1,284.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร
รอใบแจ้งหน้ี

5 ค่ำน้ ำด่ืม 500.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
270.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
270.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/26/2566    

ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2566

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2566



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

1,770.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

1,770.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง          

เลขท่ี สธ 0813.1/25/2566    

ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง
   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

รำคำท่ีตกลง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

ค่ำเช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม
สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด 12   
ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่
ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี) จ ำนวน 2 คัน

42,543.20
รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท อำคเนย์
แคปปิตอล

42,543.20
บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0802.3/3768        
ลงวันท่ี 20 พ.ย. 2561

2
ค่ำเช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

2,000.00
รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

บริษัท พิมพ์
ครุภัณฑ์ จ ำกัด

2,000.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.1/2566       
ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำม
สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6

10,000.00
รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00 นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.2/2566       
ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

4 ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต 1,284.00
รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

บริษัท ทีโอที 
จ ำกัด (มหำชน)

1,284.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร
รอใบแจ้งหน้ี

5 ค่ำน้ ำด่ืม 500.00
รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ทู บี วอเตอร์ 2002

414.00
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ทู บี วอเตอร์ 2002

414.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           
เลขท่ี สธ 0813.1/32/2566    
ลงวันท่ี 26 ม.ค. 2566

6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด

2,000.00
บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด

2,000.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง          
เลขท่ี สธ 0813.1/28/2566    
ลงวันท่ี 12 ม.ค. 2566

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2566



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

ค่ำเช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด 12   

ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่

ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี) จ ำนวน 2 คัน

42,543.20
รำคำตำม

ท้องตลำด

วิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

บริษัท อำคเนย์

แคปปิตอล
42,543.20

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0802.3/3768        

ลงวันท่ี 20 พ.ย. 2561

2
ค่ำเช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564
2,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
2,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.1/2566       

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

3
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำม

สะอำดของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00 นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 10,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.2/2566       

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2565

4 ค่ำเช่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต 1,284.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

บริษัท ทีโอที 

จ ำกัด (มหำชน)
1,284.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร
รอใบแจ้งหน้ี

5 ค่ำน้ ำด่ืม 500.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
444.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
444.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง           

เลขท่ี สธ 0813.1/36/2566    

ลงวันท่ี 23 ก.พ. 2566

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2566

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2566



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

5,130.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

5,130.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำง          

เลขท่ี สธ 0813.1/35/2566    

ลงวันท่ี 17 ก.พ. 2566


