
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


