
ล ำดับ งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง
   รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก 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 พิมพ์ครุภัณฑ์
 จ ำกัด

2,000.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/5/64          
 ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด
ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี ๖

9,000.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววำรุณี 
สิงโตทอง 

9,000.00 นำงสำววำรุณี สิงโต
ทอง 

9,000.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/1/64         
 ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2563

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/พ4/2564    
ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2563

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2563
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2564



5 ค่ำน้ ำมัน 7,760.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

7,760.00 บริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำปลีก

 จ ำกัด

7,760.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ2/2564    
ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2563

6 ค่ำน้ ำด่ืม 570.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ทู บี วอเตอร์ 

2002

570.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ทู บี วอเตอร์ 2002

570.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ3/2564    
ลงวันท่ี 25 ส.ค. 2563



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

เลขท่ี สธ 0813.1/5/64         
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด
ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี ๖

9,000.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววำรุณี 
สิงโตทอง 

9,000.00 นำงสำววำรุณี 
สิงโตทอง 

9,000.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/1/64         
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2563

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/พ6/2564   
ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

5 ค่ำน้ ำมัน 6,920.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

6,920.00 บริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

6,920.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ5/2564   
ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2564



6 ค่ำน้ ำด่ืม 660.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ทู บี วอเตอร์ 2002

660.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ทู บี วอเตอร์ 2002

660.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ7/2564   
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 19,511.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง ครูประถม 19,511.00 ร้ำนครูประถม 19,511.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/2/64       
ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2563

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,300.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ 40,300.00 ร้ำนพิมพ์ 40,300.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/7/64       
ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563

9 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

179,000.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม
ไมโครซอฟท์เทค 

จ ำกัด

179,000.00 บริษัท สยำม
ไมโครซอฟท์เทค 

จ ำกัด

179,000.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/8/64       
ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563

10 จ้ำงท ำวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
ป้องกันปัญหำสุขภำพจิตประชำชน
ในสถำนประกอบกำร “Working 
Together สุขภำพจิตไทย ก้ำวไป
พร้อมกัน”

31,500.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฏฐ์ชลิดำ
 ต้ังฐิตินันทกูล

31,500.00 นำงสำวณัฏฐ์ชลิดำ
 ต้ังฐิตินันทกูล

31,500.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/9/64       
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 2563



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

เลขท่ี สธ 0813.1/5/64         
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด
ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6

9,000.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววำรุณี 
สิงโตทอง 

9,000.00 นำงสำววำรุณี 
สิงโตทอง 

9,000.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/1/64         
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2563

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/พ9/2564   
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563

5 ค่ำน้ ำมัน 6,038.10 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

6,038.10 บริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

6,038.10 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ13/2564  
 ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2563
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2564



6 ค่ำน้ ำด่ืม 240.00 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/พ8/2564   
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563

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 0813.1/10/64      
ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2563

8 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยลข
ครุภัณฑ์ 0826-55-744-001-0006/1
จ ำนวน ๑ งำน

3,585.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ.ที.
ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ำกัด

3,585.00 บริษัท ไอ.ที.
ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ำกัด

3,585.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/11/64      
ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2563

9 ซ้ือกระเป๋ำเอกสำรโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันปัญหำ
สุขภำพจิตประชำชนในสถำน
ประกอบกำร “Working Together 
สุขภำพจิตไทยก้ำวไปพร้อมกัน”

2,300.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทเวนต้ี ชอป 2,300.00 ร้ำนทเวนต้ี ชอป 2,300.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/12/64      
ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 2563

10 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศของศูนย์
สุขภำพจิตท่ี 6

2,800.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกัญญำแอร์ 2,800.00 ร้ำนกัญญำแอร์ 2,800.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/13/64      
ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2563



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

เลขท่ี สธ 0813.1/5/64         
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด
ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6

9,000.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววำรุณี 
สิงโตทอง 

9,000.00 นำงสำววำรุณี 
สิงโตทอง 

9,000.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/1/64         
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2563

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/พ12/2564  
 ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2563

5 ค่ำน้ ำมัน 10,590.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

10,590.00 บริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำ

ปลีก จ ำกัด

10,590.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ10/2564  
 ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2563

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2564
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2564



6 ค่ำน้ ำด่ืม 420.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ทู บี วอเตอร์ 2002

420.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ทู บี วอเตอร์ 2002

420.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/พ11/2564  
 ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2563

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกัน
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)

4,685.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.เอส.
คลีนโปรคิวเมนท์ 

จ ำกัด

4,685.00 บริษัท เอส.เอส.
คลีนโปรคิวเมนท์ 

จ ำกัด

4,685.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/14/64       
ลงวันท่ี 8 ม.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

เลขท่ี สธ 0813.1/5/64         
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด
ของศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6

9,000.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววำรุณี 
สิงโตทอง 

9,000.00 นำงสุชิน เดชพิทักษ์ 9,000.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/17/64        
 ลงวันท่ี 1 ก.พ. 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/พ16/2564  
 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2564

5 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถของ
ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6

9,000.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุเมธ สังข์มณี 9,000.00 นำยสุเมธ สังข์มณี 9,000.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/26/64       
ลงวันท่ี 19 ก.พ. 2564

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2564



6 ซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัสของศูนย์
สุขภำพจิตท่ี 6

16,100.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง เอ ออ เอ ดอทคอม 16,100.00 เอ ออ เอ ดอทคอม 16,100.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/19/64       
ลงวันท่ี 9 ก.พ. 2564

7 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์
สุขภำพจิตท่ี ๖

3,890.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง เอ ออ เอ ดอทคอม 3,890.00 เอ ออ เอ ดอทคอม 3,890.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/20/64       
ลงวันท่ี 10 ก.พ. 2564

8 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์
สุขภำพจิตท่ี ๖

1,990.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง เอ ออ เอ ดอทคอม 1,990.00 เอ ออ เอ ดอทคอม 1,990.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/21/64       
ลงวันท่ี 10 ก.พ. 2564

9 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์
สุขภำพจิตท่ี ๖

1,990.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง เอ ออ เอ ดอทคอม 1,990.00 เอ ออ เอ ดอทคอม 1,990.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/22/64       
ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2564

10 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์
สุขภำพจิตท่ี ๖

3,100.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง เอ ออ เอ ดอทคอม 3,100.00 เอ ออ เอ ดอทคอม 3,100.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/23/64       
ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2564

11 เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟรำเรด 3,490.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง เอกฤทธ์ิ ติรณะ
ประกิจ

3,490.00 เอกฤทธ์ิ ติรณะ
ประกิจ

3,490.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/25/64       
ลงวันท่ี 18 ก.พ. 2564

12 จ้ำงท ำส่ือประชำสัมพันธ์ (สแตนด้ี) 50,000.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฏฐ์ชลิดำ
 ต้ังฐิตินันทกูล

50,000.00 นำงสำวณัฏฐ์ชลิดำ
 ต้ังฐิตินันทกูล

50,000.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/27/64       
ลงวันท่ี 19 ก.พ. 2564



13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 
รำยกำร

1,960.00 รำคำตำม
ท้องตลำด

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์ 1,960.00 ร้ำนพิมพ์ 1,960.00 ตรงตำมควำม
ต้องกำร

เลขท่ี สธ 0813.1/28/64       
ลงวันท่ี 19 ก.พ. 2564


