
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน          ตุลาคม       
หน่วยงาน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๒  เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖๐  

 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน  
ประจ าเดือน ต.ค. ๖๐ 

๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง 
จ ากัด 

บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากัด  
ราคา ๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๐๒/๖๑ 
วันท่ี ๒๕/๘/๖๐ 

๒. ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด
ส านักงาน ประจ าเดือน ต.ค. ๖๐ 

๓,๕๐๐.-บาท - ตกลงราคา นางบุญช่วย โพธิกุล นางบุญช่วย โพธิกุล 
ราคา ๓,๕๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๐๓/๖๑ 
วันท่ี ๒๕/๘/๖๐ 

๓. ค่าเช่าใช้บริการ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน ต.ค. ๖๐ 

๒,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ 
จ ากัด 

บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคา ๒,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๐๔/๖๑ 
วันท่ี ๒๕/๘/๖๐ 

๔. ค่าน้ าด่ืม  
ประจ าเดือน ต.ค. ๖๐ 

๖๐.-บาท - ตกลงราคา หจก.ทูบี วอเตอร์ 
๒๐๐๒ 

หจก.ทูบี วอเตอร์ ๒๐๐๒ 
ราคา ๖๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๐๑/๖๑ 
วันท่ี ๒๕/๘/๖๐ 

๕. ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต  
ประจ าเดือน ส.ค.-ก.ย. ๖๐ 

๑,๒๖๒.๖๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 

บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
ราคา ๑,๒๖๒.๖๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๐๘/๖๑ 
วันท่ี ๙/๙/๖๐ 

๖. ค่าถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแนวทางระบบ
การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต  
ในวันท่ี ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอน
เวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

๒,๓๘๙.-บาท - ตกลงราคา ร้าน come in ร้าน come in  
ราคา ๒,๓๘๙.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๐๕/๖๑ 
วันท่ี ๙/๙/๖๐ 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน          ตุลาคม       

หน่วยงาน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  
วันที ่๒  เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖๐  

 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๗. ค่าวัสดุโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแนวทางระบบ
การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต  
ในวันท่ี ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอน
เวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

๘๐๔.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๘๐๔.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๐๖/๖๑ 
วันท่ี ๙/๙/๖๐ 

 
 
 

ลงชื่อ __________________________ 
                                          ( นางภัทศา ยิ้มปั่น ) 

                                              นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญการ  
                                                      รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการศูนยส์ุขภาพจิตที ่๖             



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน            พฤศจิกายน       
หน่วยงาน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๔  เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๐  

 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน  
ประจ าเดือน พ.ย. ๖๐ 

๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง 
จ ากัด 

บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากัด  
ราคา ๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๑๓/๖๑ 
วันท่ี ๑/๑๑/๖๐ 

๒. ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด
ส านักงาน ประจ าเดือน พ.ย. ๖๐ 

๓,๕๐๐.-บาท - ตกลงราคา นางบุญช่วย โพธิกุล นางบุญช่วย โพธิกุล 
ราคา ๓,๕๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๑๑/๖๑ 
วันท่ี ๓๐/๑๐/๖๐ 

๓. ค่าเช่าใช้บริการ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน พ.ย. ๖๐ 

๒,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ 
จ ากัด 

บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคา ๒,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๑๒/๖๑ 
วันท่ี ๓๐/๑๐/๖๐ 

๔. ค่าน้ ามัน  
ประจ าเดือน พ.ย. ๖๐ 

๓,๐๓๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัท พ.ีวี.ปิโตรเลียม 
ออยส์ จ ากัด และ 
บริษัทปตท.บริหารธุรกิจ 
ค้าปลีก จ ากัด 

บริษัท พ.ีวี.ปิโตรเลียม ออยส์ จ ากัด และ 
บริษัทปตท.บริหารธุรกิจ ค้าปลีก จ ากัด 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๐๗/๖๑ 
วันท่ี ๓๐/๑๐/๖๐ 

๕. ค่าอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน ต.ค. 60 

๖๓๑.๓๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน 
ราคา ๖๓๑.๓๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๑๐/๖๑ 
วันท่ี ๒๕/๑๐/๖๐ 

 

 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน            พฤศจิกายน       
หน่วยงาน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๔  เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๐  

 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๗. ค่าถ่ายเอกสารการประชุมสรุปผล
การจัดท าแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 

๔,๒๕๒.-บาท - ตกลงราคา ร้าน come in ร้าน come in  
ราคา ๔,๒๕๒.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๑๔/๖๑ 
วันท่ี ๑/๑๑/๖๐ 

๘. ค่าวัสดุการประชุมสรุปผลการ
จัดท าแนวทางระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 

๑,๕๐๕.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ 
 

ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๑,๕๐๕.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๑๕/๖๑ 
วันท่ี ๑/๑๑/๖๐ 

๙. ค่าถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการงานสุขภาพจิต  
เขตสุขภาพท่ี ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒,๓๙๕.-บาท - ตกลงราคา ร้าน come in ร้าน come in  
ราคา ๒,๓๙๕.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๑๖/๖๑ 
วันท่ี ๒๙/๑๒/๖๐ 

 

 

ลงชื่อ __________________________ 
                                          ( นางภัทศา ยิ้มปั่น ) 

                                                                                                                                   นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
                                                       รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการศูนยส์ุขภาพจิตที ่๖             



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน            ธนัวาคม       
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๕  เดือน   มกราคม   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน  
ประจ าเดือน ธ.ค. ๖๐ 

๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง 
จ ากัด 

บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากัด  
ราคา ๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/ต.๑๙/๖๑ 
วันท่ี ๓/๑๒/๖๑ 

๒. ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด
ส านักงาน ประจ าเดือน ธ.ค. ๖๐ 

๓,๕๐๐.-บาท - ตกลงราคา นางบุญช่วย โพธิกุล นางบุญช่วย โพธิกุล 
ราคา ๓,๕๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๒๕/๖๑ 
วันท่ี ๓๐/๑๑/๖๐ 

๓. ค่าเช่าใช้บริการ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน ธ.ค. ๖๐ 

๒,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ 
จ ากัด 

บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคา ๒,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๒๖/๖๑ 
วันท่ี ๓๐/๑๑/๖๐ 

๔. ค่าน้ ามัน  
ประจ าเดือน ธ.ค. ๖๐ 

๔,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัท พ.ีวี.ปิโตรเลียม 
ออยส์ จ ากัด , บริษัท เค.ซี. 
พลังงาน จ ากัด และ 
บริษัทปตท.บริหารธุรกิจ 
ค้าปลีก จ ากัด 

บริษัท พ.ีวี.ปิโตรเลียม ออยส์ จ ากัด ,    
บริษัท เค.ซี. พลังงาน จ ากัด และ 
บริษัทปตท.บริหารธุรกิจ 
ค้าปลีก จ ากัด 
ราคา ๔,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/พ.๑๑/๖๑ 
วันท่ี ๒๗/๑๑/๖๐ 

๕. ค่าน้ าด่ืม 
ประจ าเดือน ธ.ค. 60 

๖๓๐.-บาท - ตกลงราคา หจก.ทูบี วอเตอร์ ๒๐๐๗ หจก.ทูบี วอเตอร์ ๒๐๐๗ 
ราคา ๖๓๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๒๓/๖๑ 
วันท่ี ๓๐/๑๑/๖๐ 

๖. ค่าอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน พ.ย. 60 

๖๓๑.๓๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน 
ราคา ๖๓๑.๓๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๒๔/๖๑ 
วันท่ี ๓๐/๑๐/๖๐ 

๗. ค่ากระเป๋าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสุขภาพจิตที่เช่ือมโยงกับ
ระบบสุขภาพอ าเภอ 

๔,๔๑๒.-บาท - ตกลงราคา ร้าน ฮะเส็งฮวด ร้าน ฮะเส็งฮวด 
ราคา ๔,๔๑๒.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๒๐/๖๑ 
วันท่ี ๑๕/๑๒/๖๐ 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน            ธนัวาคม       

หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  
วันที ่๕  เดือน   มกราคม   พ.ศ.     ๒๕๖๑  

 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๘. ค่าถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสุขภาพจิตที่เช่ือมโยงกับ
ระบบสุขภาพอ าเภอ 

๔,๗๖๒.-บาท - ตกลงราคา ร้าน come in ร้าน come in  
๔,๗๖๒.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๑๘/๖๑ 
วันท่ี ๑๕/๑๒/๖๐ 

๙. ค่าวัสดุโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสุขภาพจิตที่เช่ือมโยงกับ
ระบบสุขภาพอ าเภอ 

๔,๕๕๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ 
 

ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๔,๕๕๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๑๙/๖๑ 
วันท่ี ๑๕/๑๒/๖๐ 

๑๐. ค่าวัสดุโครงการอบรมปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์วัยรุ่น เขตสุขภาพท่ี ๖ 

๔๓๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ 
 

ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๔๓๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๒๙.๑/๒๑/๖๑ 
วันท่ี ๒๒/๑๒/๖๐ 

 

 

ลงชื่อ __________________________ 
                                          ( นางภัทศา ยิ้มปั่น ) 

                                                                                                                                   นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
                                                       รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการศูนยส์ุขภาพจิตที ่๖             



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน            มกราคม       
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๕  เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน  
ประจ าเดือน ม.ค. ๖๑ 

๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง 
จ ากัด 

บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากัด  
ราคา ๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๔๑/๖๑ 
วันท่ี ๑/๒/๖๑ 

๒. ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด
ส านักงาน ประจ าเดือน ม.ค. ๖๑ 

๓,๕๐๐.-บาท - ตกลงราคา นางบุญช่วย โพธิกุล นางบุญช่วย โพธิกุล 
ราคา ๓,๕๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๓๓/๖๑ 
วันท่ี ๒๘/๑๒/๖๐ 

๓. ค่าเช่าใช้บริการ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน ม.ค. ๖๑ 

๒,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ 
จ ากัด 

บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคา ๒,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๓๔/๖๑ 
วันท่ี ๒๘/๑๒/๖๐ 

๔. ค่าน้ ามัน  
ประจ าเดือน ม.ค. ๖๑ 

๓,๕๕๐.-บาท - ตกลงราคา บมจ.พี.วี.ปิโตรเลียมส์ 
ออยส์ , บริษัท นาคะ
พงษ์ ชลบุรี จ ากัด และ
บริษัท เค.ซี. พลังงาน 

บมจ.พี.วี.ปิโตรเลียมส์ ออยส์ ,  
บริษัท นาคะพงษ์ ชลบุรี จ ากัด และ 
บริษัท เค.ซี. พลังงาน 
ราคา ๓,๕๕๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/พ.๔๐/๖๑ 
วันท่ี ๑/๒/๖๑ 

๕. ค่าน้ าด่ืม 
ประจ าเดือน ม.ค. ๖๑ 

๑๕๐.-บาท - ตกลงราคา หจก.ทูบี วอเตอร์ ๒๐๐๗ หจก.ทูบี วอเตอร์ ๒๐๐๗ 
ราคา ๑๕๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๓๒/๖๑ 
วันท่ี ๒๘/๑๒/๖๐ 

๖. ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน ธ.ค. 60 

๖๓๑.๓๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน 
ราคา ๖๓๑.๓๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๔๓/๖๑ 
วันท่ี ๒๙/๑๒/๖๐ 

๗. ค่าถ่ายเอกสารโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษา 
ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 

๔,๘๕๐.-บาท - ตกลงราคา ร้าน come in ร้าน come in  
ราคา ๔,๘๕๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๒๗/๖๑ 
วันท่ี ๓/๑/๖๑ 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน            มกราคม       
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๕  เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๘. ค่ากระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็ก
วัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 

๔,๘๕๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านฮะเส็งฮวด ร้านฮะเส็งฮวด 
ราคา ๔,๘๕๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๒๘/๖๑ 
วันท่ี ๓/๑/๖๑ 

๙. ค่าวัสดุโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยง 

๔,๙๐๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ 
 

ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๔,๙๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๒๙/๖๑ 
วันท่ี ๓/๑/๖๑ 

๑๐. ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หมายเลข ๐๘๒๖-๕๔-๗๔๔๐-๐๐๑-
๐๐๐๖/๒ จ านวน ๑ เครื่อง 

๔,๔๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัท เอซีซี ดอทคอม 
จ ากัด 
 

บริษัท เอซีซี ดอทคอม จ ากัด 
ราคา ๔,๔๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๓๐/๖๑ 
วันท่ี ๓/๑/๖๑ 

๑๑. ค่าถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อดูแลส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ผู้ดูแลคน
พิการทางจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์  
การเรียนรู้ และออทิสติก ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นในศูนย์การศึกษา
พิเศษ และโรงเรียนปัญญานุกูล  
ในเขตสุขภาพจิตท่ี ๖ 

๑,๗๐๐.-บาท - ตกลงราคา ร้าน come in ร้าน come in  
ราคา ๑,๗๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๓๕/๖๑ 
วันท่ี ๒๘/๑๒/๖๐ 

๑๒. ค่ากระเป๋าใส่เอกสารโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนการเนิน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัย
ท างานและผู้สูงอายุ 

๔,๙๐๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านฮะเส็งฮวด ร้านฮะเส็งฮวด 
ราคา ๔,๙๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๓๖/๖๑ 
วันท่ี ๘/๑/๖๑ 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน            มกราคม       
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๕  เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑๓. ค่าถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการเนินการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัย
ท างานและผู้สูงอายุ 

๔,๗๕๐.-บาท - ตกลงราคา ร้าน come in ร้าน come in  
ราคา ๔,๗๕๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๓๗/๖๑ 
วันท่ี ๘/๑/๖๑ 

๑๔. ค่าวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการเนินการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิตวัยท างานและ
ผู้สูงอายุ 

๔,๖๘๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ 
 

ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๔,๖๘๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๓๘/๖๑ 
วันท่ี ๘/๑/๖๑ 

๑๕. ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หมายเลข ๐๘๒๕-๔๒-๗๔๔๐-๐๐๑-
๐๐๐๓/๒ จ านวน ๑ เครื่อง 

๔,๗๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัท เอซีซี ดอทคอม 
จ ากัด 
 

บริษัท เอซีซี ดอทคอม จ ากัด 
ราคา ๔,๗๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๓๙/๖๑ 
วันท่ี ๑๕/๑/๖๑ 

 

 

ลงชื่อ __________________________ 
                                          ( นางภัทศา ยิ้มปั่น ) 

                                                                                                                                   นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
                                                       รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการศูนยส์ุขภาพจิตที ่๖             



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน            กุมภาพันธ ์      
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๕  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน  
ประจ าเดือน ก.พ. ๖๑ 

๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง 
จ ากัด 

บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากัด  
ราคา ๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๕๙/๖๑ 
วันท่ี ๒๖/๒/๖๑ 

๒. ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด
ส านักงาน ประจ าเดือน ก.พ. ๖๑ 

๓,๕๐๐.-บาท - ตกลงราคา นางบุญช่วย โพธิกุล นางบุญช่วย โพธิกุล 
ราคา ๓,๕๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๔๕/๖๑ 
วันท่ี ๓๑/๑/๖๑ 

๓. ค่าเช่าใช้บริการ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน ก.พ. ๖๑ 

๒,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ 
จ ากัด 

บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคา ๒,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๔๖/๖๑ 
วันท่ี ๓๑/๑/๖๑ 

๔. ค่าน้ าด่ืม 
ประจ าเดือน ก.พ. ๖๑ 

๕๗๐.-บาท - ตกลงราคา หจก.ทูบี วอเตอร์ ๒๐๐๗ หจก.ทูบี วอเตอร์ ๒๐๐๗ 
ราคา ๕๗๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๔๔/๖๑ 
วันท่ี ๓๑/๑/๖๑ 

๕. ค่าติดตั้งเลขหมายและระบบ
อินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ออฟติค 

๓,๗๔๕.-บาท - ตกลงราคา บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน 
ราคา ๓,๗๔๕.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๔๗/๖๑ 
วันท่ี ๓๑/๑/๖๑ 

๖. ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงป้าย
ส านักงานศูนย์สุขภาพจิตท่ี ๖ 

๓,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา ร้าน WAN DESIGN ร้าน WAN DESIGN 
ราคา ๓,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๔๙/๖๑ 
วันท่ี ๑/๒/๖๑ 

๗. ค่าวัสดุงานบ้านงานเรือน  
จ านวน ๑๐ รายการ 

๑,๕๑๑.-บาท - ตกลงราคา บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ (สาขาชลบุรี
เซ็นทรัล)      

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
(สาขาชลบุรีเซ็นทรัล)      
ราคา ๑,๕๑๑.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๕๐/๖๑ 
วันท่ี ๑/๒/๖๑ 

๘. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๔ รายการ 

๑,๑๒๐.-บาท - ตกลงราคา ร้าน Smart PC ร้าน Smart PC  
ราคา ๑,๑๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๖๑/๖๑ 
วันท่ี ๒๖/๒/๖๑ 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน            กุมภาพันธ ์      
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๕  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๙. 
 

 

ค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเช่ียวชาญ  
สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รุ่นแรก)      

๔,๘๗๖.-บาท 
 

- ตกลงราคา 
 

ร้าน come in ร้าน come in  
ราคา ๔,๘๗๖.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๕๑/๖๑ 
วันท่ี ๑/๒/๖๑ 

๑๐. ค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านเชี่ยวชาญ  
สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รุ่นแรก)         

๔,๒๘๘.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๔,๒๘๘.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๕๒/๖๑ 
วันท่ี ๑/๒/๖๑ 

๑๑. ค่าถ่ายเอกสารโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู ก. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อความครอบคลุมในการคัดกรอง
และค้นหาเด็กพัฒนาการล่าช้า 

๔,๗๓๕.-บาท 
 

- ตกลงราคา 
 

ร้านแสนสุข ร้านแสนสุข 
ราคา ๔,๗๓๕.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๕๓/๖๑ 
วันท่ี ๑/๒/๖๑ 

๑๒. ค่าวัสดุโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู ก. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อความครอบคลุมในการคัดกรอง
และค้นหาเด็กพัฒนาการล่าช้า 

๔,๓๖๕.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๔,๓๖๕.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๕๔/๖๑ 
วันท่ี ๑/๒/๖๑ 

 

ลงชื่อ __________________________ 
                                          ( นางภัทศา ยิ้มปั่น ) 

                                                                                                                                   นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
                                                       รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการศูนยส์ุขภาพจิตที ่๖             



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน         มีนาคม       
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๕  เดือน   เมษายน   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน  
ประจ าเดือน มี.ค. ๖๑ 

๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง 
จ ากัด 

บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากัด  
ราคา ๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๖๘/๖๑ 
วันท่ี ๒/๔/๖๑ 

๒. ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด
ส านักงาน ประจ าเดือน มี.ค. ๖๑ 

๔,๕๐๐.-บาท - ตกลงราคา นางสมคิด บุญยืด นางสมคิด บุญยืด 
ราคา ๔,๕๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๕๘/๖๑ 
วันท่ี ๒๖/๒/๖๑ 

๓. ค่าเช่าใช้บริการ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน มี.ค. ๖๑ 

๒,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ 
จ ากัด 

บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคา ๒,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๕๗/๖๑ 
วันท่ี ๒๖/๒/๖๑ 

๔. ค่าวัสดุงานบ้านงานเรือน  
จ านวน ๓ รายการ 

๔๕๗.-บาท - ตกลงราคา บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
ราคา ๔๕๗.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๖๔/๖๑ 
วันท่ี ๗/๓/๖๑ 

๕. ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๑ รายการ 

๖๙,๙๘๐.-บาท - ตกลงราคา หจก.ชลบุรี สวัสดี
มงคล 

หจก.ชลบุรี สวัสดีมงคล 
ราคา ๖๙,๙๘๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๖๕/๖๑ 
วันท่ี ๘/๓/๖๑ 

๖. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมแอนตี้ 
ไวรัส Kasper Internet Security 
๒๐๑๘ จ านวน ๖ กล่อง) 

๑๑,๘๗๗.-บาท - ตกลงราคา หจก.อุ่นรุ่งทรัพย์ 
คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ 

หจก.อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ 
ราคา ๑๑,๘๗๗.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๕๕/๖๑ 
วันท่ี ๗/๓/๖๑ 

๗. ค่าวัสดุยานพาหนะ จ านวน ๗ รายการ ๑,๘๔๐.-บาท - ตกลงราคา บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นต์
เตอร์ (สาขาชลบุรี ๒) 

บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ 
 (สาขาชลบุรี ๒) 
ราคา ๑,๘๔๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๖๖/๖๑ 
วันท่ี ๘/๓/๖๑ 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน         มีนาคม       
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๕  เดือน   เมษายน   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๘. ค่าวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     
(รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวช
ชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๔,๘๑๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๔,๘๑๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๗๐/๖๑ 
วันท่ี ๒๐/๓/๖๑ 

๙. 
 

 

ค่าถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
สุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิต
เวชชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๔,๕๔๐.-บาท 
 

- ตกลงราคา 
 

ร้านแสนสุข ร้านแสนสุข  
ราคา ๔,๕๔๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๖๙/๖๑ 
วันท่ี ๒๐/๓/๖๑ 

๑๐. ค่าวัสดโุครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่น เขตสุขภาพท่ี ๖     
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๘๗๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๘๗๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๗๑/๖๑ 
วันท่ี ๑๒/๓/๖๑ 

 

 

ลงชื่อ __________________________ 
                                          ( นางภัทศา ยิ้มปั่น ) 

                                                                                                                                   นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
                                                       รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการศูนยส์ุขภาพจิตที ่๖             



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน         เมษายน       
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๓  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน  
ประจ าเดือน เม.ย. ๖๑ 

๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง 
จ ากัด 

บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากัด  
ราคา ๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/ต.๗๖/๖๑ 
วันท่ี ๑/๕/๖๑ 

๒. ค่าเช่าใช้บริการ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน เม.ย. ๖๑ 

๒,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ 
จ ากัด 

บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคา ๒,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๗๗/๖๑ 
วันท่ี ๒๗/๓/๖๑ 

๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานเรือน  
จ านวน ๑๘ รายการ 

๒,๙๗๔.-บาท - ตกลงราคา บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์ 
เซ็นต์เตอร์ (มหาชน) 

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์ 
เซ็นต์เตอร์ (มหาชน) 
ราคา ๒,๙๗๔.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๗๕/๖๑ 
วันท่ี ๒๐/๔/๖๑ 

๔. ค่าจ้างเหมาเดินสายระบบ LAN และ
สายอินเตอร์เน็ท 

๓,๒๐๐.-บาท - ตกลงราคา นายอาคม น่ิมตงเสนะ นายอาคม น่ิมตงเสนะ 
ราคา ๓,๒๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘ 
๑๓.๑/๗๔/๖๑ 
วันท่ี ๑๐/๔/๖๑ 

๕. ค่าซ่อมแซมอาคารส านักงานศูนย์
สุขภาพจิตท่ี ๖ 

๒๔๗,๑๒๙.๓๔.-บาท - ตกลงราคา หจก.พี โอ แอล ดี
วิลอปเมนท์   

หจก.พี โอ แอล ดีวิลอปเมนท์   
ราคา ๒๔๗,๑๒๙.๓๔.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘ 
๑๓.๑/๖๗/๖๑ 
วันท่ี ๑๕/๓/๖๑ 

๖. ค่าน้ าด่ืม ๙๐.-บาท - ตกลงราคา หจก.ทู บี วอเตอร์ 
๒๐๐๒ 

หจก.ทู บี วอเตอร์ ๒๐๐๒ 
ราคา ๙๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๗๙/๖๑ 
วันท่ี ๒๔/๔/๖๑ 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน         เมษายน       
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๓  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๗. ค่าวัสดุ โครงกา รพัฒนาศักยภาพ
และสนับสนุนการด าเนินงาน
สุขภาพจิตกลุ่มวัยท างานท่ี
เชื่อมโยงระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ ( District Health System : DHS)     
เขตสุขภาพท่ี ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๔,๘๐๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านบ้านจิปาถะ ร้านบ้านจิปาถะ 
ราคา ๔,๘๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๗๓/๖๑ 
วันท่ี ๑๐/๔/๖๑ 

 

 

ลงชื่อ __________________________ 
                                          ( นางภัทศา ยิ้มปั่น ) 

                                                                                                                                   นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
                                                       รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการศูนยส์ุขภาพจิตที ่๖             



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน         เมษายน       
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๓  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๘. ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หมายเลข ๐๘๒๕-๔๒-๗๔๔๐-๐๐๑-
๐๐๐๓/๒ จ านวน ๑ เครื่อง 

๓,๒๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัท เอซีซี ดอทคอม 
จ ากัด 
 

บริษัท เอซีซี ดอทคอม จ ากัด 
ราคา ๓,๒๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๘๒/๖๑ 
วันท่ี ๒๗/๔/๖๑ 

๙. ค่า ถ่ายเอกสาร โครงกา รอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อดูแลส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตผู้ดูแลคนพิการทาง
จิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และ
ออทิสติก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑,๔๒๘.-บาท - ตกลงราคา ร้านแสนสุข ร้านแสนสุข  
ราคา ๑,๔๒๘.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๘๓/๖๑ 
วันท่ี ๗/๕/๖๑ 

๑๐. ค่าวัสดโุครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ดูแลส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ 
พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และ      
ออทิสติก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๘๓๕.-บาท - ตกลงราคา ร้านแสนสุข ร้านแสนสุข  
ราคา ๘๓๕.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๘๔/๖๑ 
วันท่ี ๗/๕/๖๑ 

 

 

ลงชื่อ __________________________ 
                                          ( นางภัทศา ยิ้มปั่น ) 

                                                                                                                                   นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
                                                       รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการศูนยส์ุขภาพจิตที ่๖             



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน        พฤษภาคม      
หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  

วันที ่๔  เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.     ๒๕๖๑  
 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑. ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน  
ประจ าเดือน พ.ค. ๖๑ 

๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง 
จ ากัด 

บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากัด  
ราคา ๓๓,๘๗๖.๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/ต.๘๗/๖๑ 
วันท่ี ๑/๖/๖๑ 

๒. ค่าเช่าใช้บริการ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน เม.ย. ๖๑ 

๒,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ 
จ ากัด 

บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 
ราคา ๒,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๘๘/๖๑ 
วันท่ี ๒๔/๔/๖๑ 

๓. ค่าอินเตอร์เน็ต 
ประจ าเดือน พ.ค. 61 

๘๕๖.-บาท - ตกลงราคา บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน 
ราคา ๘๕๖.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๗๘/๖๑ 
วันท่ี ๒๔/๔/๖๑ 

๔. ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด
ส านักงาน ประจ าเดือน พ.ค. ๖๑ 

๙,๐๐๐.-บาท - ตกลงราคา นางสาววัลลภา พลภู นางสาววัลลภา พลภู 
ราคา ๙,๐๐๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๘๕/๖๑ 
วันท่ี ๒๔/๔/๖๑ 

๕. ค่าน้ าด่ืม ๑๒๐.-บาท - ตกลงราคา หจก.ทู บี วอเตอร์ 
๒๐๐๒ 

หจก.ทู บี วอเตอร์ ๒๐๐๒ 
ราคา ๑๒๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๘๙/๖๑ 
วันท่ี ๒๔/๔/๖๑ 

๖. ค่าถ่ายเอกสาร โครงกา รอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีกระตุ้น
พัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าด้านภาษา 

๔,๘๔๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านแสนสุข ร้านแสนสุข  
ราคา ๔,๘๔๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๘๑/๖๑ 
วันท่ี ๒๗/๔/๖๑ 

๗.. ค่า วัสดุ โครงกา รอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีกระตุ้น
พัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าด้านภาษา 

๔,๗๙๐.-บาท - ตกลงราคา ร้านแสนสุข ร้านบ้านจิปาถะ  
ราคา ๔,๗๙๐.-บาท 

ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

สธ ๐๘๑๓.๑/๘๐/๖๑ 
วันท่ี ๒๗/๔/๖๑ 

 

 


