
จ ำนวนคร้ัง จ ำนวนเงิน จ ำนวนคร้ัง จ ำนวนเงิน จ ำนวนคร้ัง จ ำนวนเงิน จ ำนวนคร้ัง จ ำนวนเงิน จ ำนวนคร้ัง จ ำนวนเงิน

ตุลาคม 2564 6 61,628.20       6 61,628.20         

พฤศจิกายน 2564 12 367,904.20      12 367,904.20        

ธันวาคม 2564 8 67,709.20       8 67,709.20         

มกราคม 2565 8 105,172.20      8 105,172.20        

กุมภาพันธ์ 2565 10 72,980.70       10 72,980.70         

มีนาคม 2565 9 68,127.30       9 68,127.30         

เมษายน  2565 8 92,635.20       8 92,635.20         

พฤษภาคม 2565 7 80,887.20       7 80,887.20         

มิถุนายน 2565 7 63,361.20       7 63,361.20         

กรกฎาคม 2565 9 146,057.20      9 146,057.20        

สิงหาคม 2565 9 71,067.20       9 71,067.20         

กันยายน 2565 8 65,351.20       8 65,351.20         

รวม 0 0 0 0 0 0 101 1,262,881.00  101 1,262,881.00      

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

หน่วยงำน ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6

วิธีกำรจัดซ้ือจัดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ .ศ. 2560

เดือน

วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง รวม

วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)



ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนคร้ังจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกาศ

เชิญชวนท่ัวไป

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

0 0 0 0 0 0 0 101

-                -             -              -             -                          -              -             100%

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                 หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีท่ีผ่านมา มีผลการ

ด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการ

ได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนคร้ัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6) ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างมีจ านวนท้ังส้ิน 95 คร้ัง พบว่าวิธีการ

จัดซ้ือจัดจ้างสูงท่ีสุดคือ เฉพาะเจาะจง จ านวน 95 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100%

101

ตกลงราคา

0.00%
สอบราคา

0.00%

วธิพีเิศษ

0.00%

วธิกีรณีพเิศษ

0.00%

วธิปีระกวดราคาดว้ย

วธิกีารทาง

อเิล็กทรอนกิส์

0.00%
วธิปีระกาศเชญิชวน

ทัว่ไป

0.00%

วธิคีดัเลอืก

0.00%

วธิเีฉพาะเจาะจง

100.00%

แผนภมูแิสดงรอ้ยละของจ ำนวนคร ัง้ จ ำแนกตำมวธิกีำรจดัซือ้จดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกาศ

เชิญชวนท่ัวไป

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

-                -             -              -             -              -             1,262,881.00  

-                -             -              -             -                          -              -             100%

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6) ได้รับงบประมาณจ านวน 1,262,881.00 บาท พบว่า          

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน คือ 1,262,881.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100%

1,262,881.00   

งบประมาณ 

(บาท)

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ตกลงราคา

0.00%
สอบราคา

0.00%

วธิพีเิศษ

0.00%

วธิกีรณีพเิศษ

0.00%
วธิปีระกาศเชญิชวน

ทัว่ไป

0.00%
วธิคีดัเลอืก

0.00%

วธิเีฉพาะเจาะจง

100.00%

แผนภมูแิสดงรอ้ยละของงบประมำณ จ ำแนกตำมวธิกีำรจดัซือ้จดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/6/2565     

ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2564

5 ค่ำน้ ำด่ืม 450.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
450.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
450.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/5/2565     

ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2564

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2564

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 5,351.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

5,351.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

5,351.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/2/2565     

ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2564



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/8/2565     

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

5 ค่ำน้ ำด่ืม 414.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
414.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
414.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/9/2565     

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 14,523.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

14,523.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

14,523.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/7/2565     

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

7

จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์ ในรูปแบบ

พัดพลำสติก เพ่ือใช้ในโครงกำร

ส่งเสริมกำรคัดกรองและเฝ้ำระวัง

ปัญหำสุขภำพจิตประชำชน 

“สุขภำพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน

31,030.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เบสิกฮอลิ

เดย์ จ ำกัด
31,030.00

บริษัท เบสิกฮอลิ

เดย์ จ ำกัด
31,030.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี พ.2/65        

ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2564

8

จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์ ในรูปแบบ

โรลอัพ เพ่ือใช้ในโครงกำรส่งเสริม

กำรคัดกรองและเฝ้ำระวังปัญหำ

สุขภำพจิตประชำชน “สุขภำพจิต

ไทย วัดใจไปพร้อมกัน”

5,350.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

มีศิลป์ 

กรำฟฟิกพลัส
5,350.00

มีศิลป์ 

กรำฟฟิกพลัส
5,350.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี พ.3/65         

ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2564

9
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ ำปี

งบประมำณ 2565
4,960.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำม

ไมโครซอฟท์เทค 

จ ำกัด

4,960.00

บริษัท สยำม

ไมโครซอฟท์เทค 

จ ำกัด

4,960.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.4/65         

ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564

10
ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และ

กำรแพทย์ประจ ำปีงบประมำณ 2565
250,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ็นโส้ วันส์

 จ ำกัด
250,000.00

บริษัท เอ็นโส้ วันส์

 จ ำกัด
250,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.5/65         

ลงวันท่ี 3 พ.ย. 2564

11
จ้ำงเหมำติดต้ังประตูส ำนักงำนของ

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
4,800.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยสรรเพชญ รุ่ง

รสธรรม
4,800.00

นำยสรรเพชญ รุ่ง

รสธรรม
4,800.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.7/2565  

ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2564



12
จ้ำงเหมำตัดหญ้ำของศูนย์สุขภำพจิต

ท่ี 6
1,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยไพฑูรย์ มิรัตน

ไพร
1,000.00

นำยไพฑูรย์ มิรัตน

ไพร
1,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.8/2565  

ลงวันท่ี 25 พ.ย. 2564



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

สุขภำพจิต (รถตู้โดยสำรขนำด 12  

 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ 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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/12/2565    

 ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2564

5 ค่ำน้ ำด่ืม 384.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
384.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
384.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/14/2565    

 ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 2564

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 3,250.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,250.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,250.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/13/2565    

 ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 2564

7
เช่ำบริกำรโฮสต้ิง 

(www.mhc06.org)
4,708.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท อีคอมสยำม

 ดอทคอม จ ำกัด
4,708.00

บริษัท อีคอมสยำม

 ดอทคอม จ ำกัด
4,708.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.9/2565   

ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2564

8
ซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

จ ำนวน 2 รำยกำร
3,540.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ 3,540.00 ร้ำนพิมพ์ 3,540.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.10/2565 

 ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2564



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/15/2565    

 ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 2564

5 ค่ำน้ ำด่ืม 360.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
360.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
360.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/14/2565    

 ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 2564

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 3,890.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,890.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,890.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/13/2565    

 ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 2564

7
ซ้ือระบบปฏิบัติกำร Windows 10 

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
38,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงสำวอัญชิสำ 

แซ่เล
38,000.00

นำงสำวอัญชิสำ 

แซ่เล
38,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.7/65          

ลงวันท่ี 10 ม.ค. 2565

8
ซ้ือวัสดุส ำนักงำนของศูนย์สุขภำพจิต

ท่ี 6
7,095.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนครูประถม 7,095.00 ร้ำนครูประถม 7,095.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ.9/65          

ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.17/65    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 354.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
354.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
354.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/16/2565    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 4,630.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

4,630.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

4,630.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.15/65    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

7
ซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รุ่น 

HA-73508P
4,815.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ สแควร์ 

จ ำกัด
4,815.00

บริษัท เอ สแควร์ 

จ ำกัด
4,815.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.16/2565 

ลงวันท่ี 2 ก.พ. 2565

8
รำยงำนขอซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ รุ่น 

HP P1102
2,675.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เมธำนนท์ 

จ ำกัด
2,675.00

บริษัท เมธำนนท์ 

จ ำกัด
2,675.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.17/2565 

ลงวันท่ี 4 ก.พ. 2565

9
รำยงำนขอซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ รุ่น 

HP P1006
2,300.50

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เมธำนนท์ 

จ ำกัด
2,300.50

บริษัท เมธำนนท์ 

จ ำกัด
2,300.50

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.18/2565 

ลงวันท่ี 4 ก.พ. 2565

10

ซ้ือกระเป๋ำเอกสำรโครงกำรอบรม

เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

กำรศึกษำในกำรดูแลช่วยเหลือเด็กวัย

เรียนและวัยรุ่นกลุ่มเส่ียง

2,379.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท แพนด้ำ 

มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด
2,379.00

บริษัท แพนด้ำ 

มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด
2,379.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.24/2565 

ลงวันท่ี 14 ก.พ. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.17/65    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 330.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
330.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
330.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/21/2565    

 ลงวันท่ี 25 ก.พ. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 8,960.10
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

8,960.10

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

8,960.10
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.19/65    

 ลงวันท่ี 25 ก.พ. 2565

7

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับรถรำชกำร 

โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงใจ 

ด้วยวัคซีนใจในชุมชน เพ่ือสนับสนุน

ตำมแผนงำนวิจัยในพ้ืนท่ีน ำร่อง เขต

สุขภำพท่ี ๖ ปีงบประมำณ ๒๕๖๕

1,260.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชวน
พาณิชย์ขลุง

1,260.00
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชวน
พาณิชย์ขลุง

1,260.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.30/2565 

ลงวันท่ี 2 มี.ค. 2565

8

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับรถรำชกำร 

โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรกำรศึกษำในกำรดูแล

ช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่ม

เส่ียง

750.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

750.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

750.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.29/2565 

ลงวันท่ี 28 ก.พ. 2565

9
จ้ำงเหมำตัดหญ้ำของศูนย์สุขภำพจิต

ท่ี ๖
1,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยไพฑูรย์ มิรัตน

ไพร
1,000.00

นำยไพฑูรย์ มิรัตน

ไพร
1,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/26/65 ลง

วันท่ี 17 มี.ค. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.17/65    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 450.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
438.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
438.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/23/65       

ลงวันท่ี 28 มี.ค. 2564

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,890.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,890.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/25/65       

ลงวันท่ี 28 มี.ค. 2565

7
ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในส ำนักงำนของศูนย์

สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ตันติเจริญ

โภคทรัพย์ จ ำกัด
7,480.00 บริษัท ตันติเจริญ

โภคทรัพย์ จ ำกัด
7,480.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี พ.16/65        

 ลงวันท่ี 19 เม.ย. 2565

8
จ้ำงเหมำบริกำรตัดต้นไม้ในกำรรังวัด

สอบเขตท่ีดินรำชพัสดุ
25,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัย เทียมขุนทด 25,000.00 นำยชัย เทียมขุนทด 25,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี พ.15/65        

 ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.17/65    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 450.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
450.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
450.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/26/65       

ลงวันท่ี 28 เม.ย. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

5,610.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

5,610.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/22/65       

ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2565

7
ซ้ือระบบปฏิบัติกำร Windows 10 

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
19,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง นางสาวอัญชิสา 

แซ่เล้า
19,000.00 นางสาวอัญชิสา 

แซ่เล้า
19,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี พ.17/65        

 ลงวันท่ี 30 พ.ค. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.17/65    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 450.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
444.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
444.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/29/65       

ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,890.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,890.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/30/65       

ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2565

7
จ้ำงท ำป้ำยจุดรวมพล

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
3,500.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง ณัฏฐ์ชลิดา ต้ังฐิติ

นันทกูล
3,200.00 ณัฏฐ์ชลิดา ต้ังฐิติ

นันทกูล
3,200.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/38/65       

ลงวันท่ี 15 มิ.ย. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.17/65    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 450.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
240.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
240.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/31/65       

 ลงวันท่ี 28 มิ.ย. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,450.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

3,450.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/28/65       

ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 2565

7
จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ

แผ่นพับ
25,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง กมลศิลป์กำรพิมพ์ 24,610.00 กมลศิลป์กำรพิมพ์ 24,610.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี พ.21/65         

 ลงวันท่ี 6 ก.ค. 2565

8
จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ

ถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม
20,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
18,970.00 บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
18,970.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี พ.20/65         

 ลงวันท่ี 6 ก.ค. 2565

9
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์

สุขภำพจิตท่ี 6
43,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ 42,960.00 ร้ำนพิมพ์ 42,960.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี พ.22/65        

 ลงวันท่ี 25 ก.ค. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.17/65    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 450.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
444.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
444.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/34/65       

ลงวันท่ี 26 ก.ค. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

8,000.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

8,000.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/33/65       

ลงวันท่ี 19 ก.ค. 2565

7

ซ้ือวัสดุโครงกำรสัมมนำสรุปผลถอด

บทเรียนกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิต

เขตสุขภำพท่ี 6

2,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ตันติเจริญ

โภคทรัพย์ จ ำกัด
1,546.00

บริษัท ตันติเจริญ

โภคทรัพย์ จ ำกัด
1,546.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/50/65       

ลงวันท่ี 2 ส.ค. 2565

8
จ้ำงเหมำตัดหญ้ำของศูนย์สุขภำพจิต

ท่ี 6
1,000.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยไพฑูรย์ มิรัตน

ไพร
1,000.00

นำยไพฑูรย์ มิรัตน

ไพร
1,000.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/51/65       

ลงวันท่ี 10 ส.ค. 2565

9

จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ

ถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม เร่ือง คู่มือ

หลักสูตร 3 หมอ ส ำหรับป้องกัน

ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยในชุมชน

4,500.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
4,250.00

บริษัท พิมพ์

ครุภัณฑ์ จ ำกัด
4,250.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/53/65       

ลงวันท่ี 23 ส.ค. 2565



ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง

   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำร

คัดเลือก
รำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำรถยนต์ใช้ในรำชกำรกรม

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
เช่ำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

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

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 2/2565          

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด

ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
10,000.00

รำคำตำม

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

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 1/2565         

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2564

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

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.17/65    

 ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2565

5 ค่ำน้ ำด่ืม 450.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
384.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทู บี วอเตอร์ 2002
384.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/38/65       

 ลงวันท่ี 29 ส.ค. 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2565

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



6 ค่ำน้ ำมัน 8,000.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

7,020.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

7,020.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/36/65       

ลงวันท่ี 11 ส.ค. 2565

7
จ้ำงท ำป้ำยส ำนักงำนของศูนย์

สุขภำพจิตท่ี 6
1,500.00

รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

ณัฏฐ์ชลิดำ ต้ังฐิติ

นันทกูล
1,500.00

ณัฏฐ์ชลิดำ ต้ังฐิติ

นันทกูล
1,500.00

ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/56/65       

ลงวันท่ี 13 ก.ย. 2565

8

ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับรถรำชกำร 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ

พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย ภำยใต้

หลักสูตร 3 หมอ เพ่ือป้องกันปัญหำ

กำรฆ่ำตัวตำยในชุมชน พ้ืนท่ีน ำร่อง 

เขตสุขภำพท่ี 6 ปีงบประมำณ 2565

700.00
รำคำตำม

ท้องตลำด
วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

620.00

บริษัท ปตท. 

บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

620.00
ตรงตำมควำม

ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ.68/2565 

ลงวันท่ี 20 ก.ย. 2565


