
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
งวดเดือน ตุลาคม 2562

9,300.00 บาท 9,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย ปุ่มไม้                     
ราคา 9,300 บาท

นางสาวอ านวย ปุ่มไม้              
ราคา 9,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
30 กันยายน ๒๕๖2

2 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์       
งวดเดือน ตุลาคม 2562

10,300.00 บาท 10,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ                  
ราคา 10,300 บาท

นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ           
ราคา 10,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
30 กันยายน ๒๕๖2

3 เช่ารถยนต์ตู้ส านักงาน                     
งวดเดือน ตุลาคม 2562

21,271.60 บาท 21,271.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด         
ราคา 21,271.60 บาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคา 21,271.60 บาท

ราคาต  าสุด 16/2562                   1
 กุมภาพันธ์ 2562

4 ซ้ือน้ าดื มส านักงาน 1,669.20 บาท 1,669.20 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ากัด               
ราคา 1,669.20 บาท

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ ากัด         
ราคา 1,669.20 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
22 ตุลาคม ๒๕๖2

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,852.20 บาท 9,852.20 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด         
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต                
ราคา 9,852.20 บาท

บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต         
ราคา 9,852.20 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
22 ตุลาคม ๒๕๖2

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,431.00 บาท 3,431.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด             
ราคา 3,431.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด       
ราคา 3,431.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
22 ตุลาคม ๒๕๖2

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,459.00 บาท 1,459.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด         
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต                
ราคา 1,459.00 บาท

บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต         
ราคา 1,459.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
22 ตุลาคม ๒๕๖2

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

1 เช่ารถยนต์ตู้โดยสารโครงการสัมมนา
เรียนรู้การด าเนินงานของบุคลากร           
  ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563    
 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที  6 อ าเภอเมือง     
จังหวัดชลบุรี

2,000.00 บาท 2,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม                        
ราคา 2,000.00 บาท

นายอัศวิชช์ เดชอุดม              
ราคา 2,000.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
31 ตุลาคม ๒๕๖2

2 จ้างท าตรายางชื อ พร้อมต าแหน่ง 2,000.90 บาท 2,000.90 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ                                     
ราคา 2,000.90 บาท

ร้านวิริยะ                           
ราคา 2,000.90 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  6
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

3 เช่ารถยนต์ตู้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื อขับเคลื อนนโยบายการด าเนินงาน
สุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพ้ืนที เขตสุขภาพ
ที 4 ปีงบประมาณ 2563                 
วันที  13 พฤศจิกายน 2562

14,400.00 บาท 14,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม                        
ราคา 14,400.00 บาท

นายอัศวิชช์ เดชอุดม              
ราคา 14,400.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  8
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

4 เช่ารถยนต์ตู้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื อขับเคลื อนนโยบายการด าเนินงาน
สุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพ้ืนที เขตสุขภาพ
ที 4 ปีงบประมาณ 2563                    
วันที  14 พฤศจิกายน 2562

11,600.00 บาท 11,600.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม                        
ราคา 11,600.00 บาท

นายอัศวิชช์ เดชอุดม              
ราคา 11,600.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  8
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

5 ถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื อขับเคลื อนนโยบายการด าเนินงาน
สุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพ้ืนที เขตสุขภาพ
ที 4 ปีงบประมาณ 2563                    
วันที  13 - 14 พฤศจิกายน 2562

8,113.70 บาท 8,113.70 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา ผ่องใส   
ราคา 8,113.70 บาท

ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา 
ผ่องใส                                 
ราคา 8,113.71 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  7
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

6 จ้างท ากระเป๋าผ้าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื อขับเคลื อนนโยบายการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพ้ืนที 
เขตสุขภาพที  4 ปีงบประมาณ 2563    
วันที  13 - 14 พฤศจิกายน 2562

6,055.00 บาท 6,055.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน Any กระเป๋าผ้า                      
ราคา 6,055.00 บาท

ร้าน Any กระเป๋าผ้า               
ราคา 6,055.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  6
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป



7 ซ้ือวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อ
ขับเคลื อนนโยบายการด าเนินงาน
สุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพ้ืนที เขตสุขภาพที 
 4 ปีงบประมาณ 2563                     
วันที  13 - 14 พฤศจิกายน 2562

447.00 บาท 447.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด สาขาปทุมธานี
  ราคา 447.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด     
สาขาปทุมธานี                        
ราคา 447.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  8
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพื อซ่อมบ ารุง 3,280.00 บาท 3,280.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด   
ราคา 3,280.00 บาท

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด  ราคา 3,280.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
12 พฤศจิกายน ๒๕๖2

9 เช่าห้องประชุมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื อขับเคลื อนนโยบายการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพ้ืนที 
เขตสุขภาพที  4 ปีงบประมาณ 2563    
วันที  14 พฤศจิกายน 2562

6,000.00 บาท 6,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จ ากัด    
ราคา 6,000.00 บาท

บริษัท โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท 
จ ากัด ราคา 6,000.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  8
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

10 ซ้ือน้ ามันรถยนต์โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื อขับเคลื อนนโยบายการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพ้ืนที 
เขตสุขภาพที  4 ปีงบประมาณ 2563    
วันที  13 พฤศจิกายน 2562

16,770.00 บาท 16,770.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม                        
ราคา 16,770.00 บาท

นายอัศวิชช์ เดชอุดม              
ราคา 16,770.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  8
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

11 ซ้ือน้ ามันรถยนต์โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื อขับเคลื อนนโยบายการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพ้ืนที 
เขตสุขภาพที  4 ปีงบประมาณ 2563    
วันที  14 พฤศจิกายน 2562

6,280.00 บาท 6,280.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม                        
ราคา 6,280.00 บาท

นายอัศวิชช์ เดชอุดม              
ราคา 6,280.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  8
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

12 จ้างท าสต๊ิกเกอร์และแผ่นพับกรมสุขภาพจิต
โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2562      
ในวันที  6 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

20,918.50 บาท 20,918.50 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดมีเดียเทคโนโลยี ซัคเซส จ ากัด   
ราคา 20,918.50 บาท

บริษัท กู๊ดมีเดียเทคโนโลยี ซัคเซส 
จ ากัด ราคา 20,918.50 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  5
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

13 จ้างท ากระเป๋าผ้าโครงการรณรงค์เผยแพร่
ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ       
ประจ าปี 2562                             
ในวันที  6 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

3,270.00 บาท 3,270.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านถุงผ้า Sirin                            
ราคา 3,270.00 บาท

ร้านถุงผ้า Sirin                     
ราคา 3,270.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  5
 พฤศจิกายน ๒๕๖2

14 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการรณรงค์เผยแพร่
ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ      
ประจ าปี 2562                             
ในวันที  6 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

1,800.00 บาท 1,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 
ราคา 1,800.00 บาท

บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง 
จ ากัด ราคา 1,800.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  5
 พฤศจิกายน ๒๕๖2



15 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
งวดเดือน พฤศจิกายน 2562

8,880.00 บาท 8,880.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย ปุ่มไม้                     
ราคา 8,880.00 บาท

นางสาวอ านวย ปุ่มไม้             
ราคา 8,880.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
31 ตุลาคม ๒๕๖2

16 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์       
งวดเดือน พฤศจิกายน 2562

10,300.00 บาท 10,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ                  
ราคา 10,300.00 บาท

นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ           
ราคา 10,300.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
31 ตุลาคม ๒๕๖2

17 เช่ารถยนต์ตู้ส านักงาน งวดเดือน 
พฤศจิกายน 2562

21,271.60 บาท 21,271.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด         
ราคา 21,271.60 บาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคา 21,271.60 บาท

ราคาต  าสุด 16/2562                   1
 กุมภาพันธ์ 2562

18 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร งวดเดือน 
พฤศจิกายน 2562

4,490.84 บาท 4,490.84 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด    
ราคา 4,490.84 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 4,490.84 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  1
 ตุลาคม ๒๕๖2



แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
งวดเดือน ธันวาคม 2562

9,300.00 บาท 9,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย ปุ่มไม้                     
ราคา 9,300.00 บาท

นางสาวอ านวย ปุ่มไม้             
ราคา 9,300.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
29 พฤศจิกายน ๒๕๖2

2 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์       
งวดเดือน ธันวาคม 2562

10,214.00 บาท 10,214.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ                  
ราคา 10,214.00 บาท

นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ            
ราคา 10,214.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
29 พฤศจิกายน ๒๕๖2

3 เช่ารถยนต์ตู้ส านักงาน                     
งวดเดือน ธันวาคม 2562

21,271.60 บาท 21,271.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด         
ราคา 21,271.60 บาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคา 21,271.60 บาท

ราคาต  าสุด 16/2562                   1
 กุมภาพันธ์ 2562

4 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร                        
งวดเดือน ตุลาคม 2562

1,647.64 บาท 1,647.64 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด   
ราคา 1,647.64 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 1,647.64 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  1
 ตุลาคม ๒๕๖2

5 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร                        
งวดเดือน ธันวาคม 2562

2,940.43 บาท 2,940.43 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 2,940.43 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 2,940.43 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  1
 ตุลาคม ๒๕๖2

6 ซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน 2,990.00 บาท 2,990.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จ ากัด            
 ราคา 2,990.00 บาท

บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จ ากัด    
    ราคา 2,990.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
24 ธันวาคม ๒๕๖2

7 ซ้ือน้ าดื มส านักงาน 1,669.20 บาท 1,669.20 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                
ราคา 1,669.20 บาท

บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด        
ราคา 1,669.20 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
17 ธันวาคม ๒๕๖2

8 ถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขด้านการฝึกพูดเด็กที มี
พัฒนาการล่าช้าและการสร้างวินัยเชิงบวก
โดยครอบครัวมีส่วนร่วม                 
ระหว่างวันที  25 – 27 ธันวาคม ๒๕๖๒

1,900.00 บาท 1,900.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา ผ่องใส   
ราคา 1,900.00 บาท

ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา 
ผ่องใส  ราคา 1,900.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
20 ธันวาคม ๒๕๖2

9 จ้างท ากระเป๋าผ้าโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขด้านการฝึกพูดเด็กที มี
พัฒนาการล่าช้าและการสร้างวินัยเชิงบวก
โดยครอบครัวมีส่วนร่วม              
ระหว่างวันที  25 – 27 ธันวาคม ๒๕๖๒

2,470.00 บาท 2,470.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเซอร์ไพรส์ไอเดีย                      
ราคา 2,470.00 บาท

ร้านเซอร์ไพรส์ไอเดีย               
ราคา 2,470.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
20 ธันวาคม ๒๕๖2

10 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศส านักงาน 14,100.00 บาท 14,100.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญชัยโดยนางสาวทิพวัลย์ กล  า
เพ็งราคา 14,100.00 บาท

ร้านสินเจริญชัยโดยนางสาวทิพวัลย์ 
กล  าเพ็ง  ราคา 14,100.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
17 ธันวาคม ๒๕๖2

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ.2563



แบบ สขร.1

1 ซ้ือผงหมึกเครื องพิมพ์เอกสาร 1,250.00 บาท 1,250.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด       
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต                 
ราคา 1,250 บาท

บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด 
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต          
ราคา 1,250 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  6
 มกราคม ๒๕๖3

2 จ้างเดินสายโทรศัพท์ส านักงานพร้อม
อุปกรณ์

2,200.00 บาท 2,200.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญชัยโดยนางสาวทิพวัลย์ กล  า
เพ็งราคา 2,200 บาท

ร้านสินเจริญชัยโดยนางสาวทิพวัลย์ 
กล  าเพ็ง  ราคา 2,200 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  6
 มกราคม ๒๕๖3

3 จ้างท ากระเป๋าผ้าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี ยงเขตสุขภาพที  4 
ปีงบประมาณ 2563                      
วันที  14 มกราคม ๒๕๖3

3,000.00 บาท 3,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอ คิวคิว                                 
ราคา 3,000 บาท

ร้านไอ คิวคิว                         
ราคา 3,000 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  9
 มกราคม ๒๕๖3

4 ถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
กลุ่มเสี ยงเขตสุขภาพที  4 ปีงบประมาณ 
2563 วันที  14 มกราคม ๒๕๖3

512.00 บาท 512.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา ผ่องใส   
ราคา 512.00 บาท

ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา 
ผ่องใส  ราคา 512.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  9
 มกราคม ๒๕๖3

5 ถ่ายเอกสารโครงการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเร้ือรัง 
    ที ติดบ้าน ติดเตียง และโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ    
พ้ืนที น าร่อง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
วันที  17 มกราคม 2563

240.00 บาท 240.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา ผ่องใส   
ราคา 512.00 บาท

ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา 
ผ่องใส  ราคา 240.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
14 มกราคม ๒๕๖3

6 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
งวดเดือน มกราคม 2563

9,300.00 บาท 9,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย ปุ่มไม้                     
ราคา 9,300 บาท

นางสาวอ านวย ปุ่มไม้             
ราคา 9,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

7 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์       
งวดเดือน มกราคม 2563

10,300.00 บาท 10,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ                  
ราคา 10,300 บาท

นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ          
ราคา 10,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

8 เช่ารถยนต์ตู้ส านักงาน                     
งวดเดือน มกราคม 2563

21,271.60 บาท 21,271.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด         
ราคา 21,271.60 บาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคา 21,271.60 บาท

ราคาต  าสุด 16/2562                   1
 กุมภาพันธ์ 2562

9 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร                        
งวดเดือน มกราคม 2563

3,460.45 บาท 3,460.45 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด   
ราคา 3,460.45 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคา 3,460.45 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  1
 ตุลาคม ๒๕๖2

ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563





แบบ สขร.1

1 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คระยะรถยนต์กระบะ
ส านักงาน 100,000 กิโลเมตร

2,306.39 บาท 2,306.39 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด  ราคา 2,306.39 บาท

บริษัท โตโยต้านนทบุรี               
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด           
ราคา 2,306.39 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  5
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,376.00 บาท 2,376.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด                
สาขา รัตนาธิเบศร์                          
ราคา 2,376.00 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด         
สาขา รัตนาธิเบศร์                    
ราคา 2,376.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,100.05 บาท 5,100.05 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด                    
ราคา 5,100.05 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด             
ราคา 5,100.05 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

4 ซ้ือยางรถยนต์ราชการ พร้อมบริการเปลี ยน 24,600.03 บาท 24,600.03 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด  ราคา 24,600.03 บาท

บริษัท โตโยต้านนทบุรี               
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด           
ราคา 24,600.03 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

5 จ้างจดโดเมนเนม 2,052.00 บาท 2,052.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์ที โฮสต้ิง จ ากัด           
ราคา 2,052.00 บาท

บริษัท พีแอนด์ที โฮสต้ิง จ ากัด    
ราคา 2,052.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
16 มกราคม ๒๕๖3

6 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2563

9,300.00 บาท 9,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย ปุ่มไม้                     
ราคา 9,300 บาท

นางสาวอ านวย ปุ่มไม้             
ราคา 9,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

7 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์       
งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2563

10,300.00 บาท 10,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ                  
ราคา 10,300 บาท

นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ          
ราคา 10,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

8 เช่ารถยนต์ตู้ส านักงาน                     
งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2563

21,271.60 บาท 21,271.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด         
ราคา 21,271.60 บาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคา 21,271.60 บาท

ราคาต  าสุด 16/2562                   1
 กุมภาพันธ์ 2562

9 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายใน
พ้ืนที เขตสุขภาพที  4                           
  วันที  27 กุมภาพันธ์ 2563

1,000.00 บาท 1,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ากัด          
สาขา รัตนาธิเบศร์                         
ราคา 1,000.00 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด         
สาขา รัตนาธิเบศร์                 
ราคา 1,000.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

10 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณา
การงานสุขภาพจิตระดับปฐมภูมิ พ้ืนที 
ต้นแบบ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
วันที  26 กุมภาพันธ์ 2563

416.13 บาท 416.13 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต                
ราคา 416.13 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต       
ราคา 416.13 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี
วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2563



11 ถ่ายเอกสารโครงการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเร้ือรัง
ที ติดบ้าน ติดเตียง และโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
จังหวัดนนทบุรี วันที  28 กุมภาพันธ์ 2563

288.00 บาท 288.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ี ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส 
ราคา 288.00 บาท

ร้านก๊อปป้ี ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา 
ผ่องใส ราคา 288.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

12 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เข้มแข็งด้านวิกฤตสุขภาพจิต เขต
สุขภาพจิตที  4                             
วันที  26-27 กุมภาพันธ์ 2563

894.83 บาท 894.83 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด         
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต                
ราคา 894.83 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต           
ราคา 894.83 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

13 ถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เข้มแข็งด้านวิกฤตสุขภาพจิต เขต
สุขภาพจิตที  4                               
วันที  26-27 กุมภาพันธ์ 2563

64.00 บาท 64.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ี ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส 
ราคา 64.00 บาท

ร้านก๊อปป้ี ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา 
ผ่องใส ราคา 64.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 884.00 บาท 884.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด สาขาปทุมธานี
 ราคา 884.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด      
สาขาปทุมธานี ราคา 884.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
25 กุมภาพันธ์ ๒๕63

15 ซ้ือหลอดไฟ LED 1,220.00 บาท 1,220.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ซี.เอส.เทคโนโลยีกรุ๊ป จ ากัด    
ราคา 1,220.00 บาท

บริษัท ซี.ซี.เอส.เทคโนโลยีกรุ๊ป 
จ ากัด ราคา 1,220.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
25 กุมภาพันธ์ ๒๕63

16 ซ้ือน้ าดื มส านักงาน 1,669.20 บาท 1,669.20 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                
ราคา 1,669.20 บาท

บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด         
ราคา 1,669.20 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
25 กุมภาพันธ์ ๒๕63

17 จ้างท าบัตรประจ าตัวพนักงาน 585.00 บาท 585.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านยู้ฮู้ดีไซน์                               
ราคา 585.00 บาท

ร้านยู้ฮู้ดีไซน์                       
ราคา 585.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
29 มกราคม ๒๕๖3

18 ซ้ือสายคล้องบัตร พร้อมซองหนังใส่บัตร 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายสินค้าที ระลึก สป.สธ.        
ราคา 1,200.00 บาท

ร้านจ าหน่ายสินค้าที ระลึก สป.สธ. 
ราคา 1,200.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

19 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร งวดเดือน กุมภาพันธ์
 2563

3,210.56 บาท 3,210.56 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 3,210.56 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 3,210.56 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  1
 ตุลาคม ๒๕๖2

20 ซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาผู้ปกครอง
ในการเล้ียงลูกเชิงบวกด้วยหลักสูตร 
Preschool Parenting Program (PPP) 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันที  16 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3, 23 กุมภาพันธ์ 2563
 1 มีนาคม 2563 และ 8 มีนาคม 2563

2,500.00 บาท 2,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแดงอินโด ราคา 2,500.00 บาท ร้านแดงอินโด ราคา 2,500.00 
บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3



21 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการพัฒนาผู้ปกครอง
ในการเล้ียงลูกเชิงบวกด้วยหลักสูตร 
Preschool Parenting Program (PPP) 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันที  16 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3, 23 กุมภาพันธ์ 2563
 1 มีนาคม 2563 และ 8 มีนาคม 2563

500.00 บาท 500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 
ราคา 500.00 บาท

บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง 
จ ากัด ราคา 500.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

22 ซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาเด็กไทย
คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก 
กิจกรรมที  2 คร้ังที  1                    วันที 
 3 มีนาคม 2563         ปีงบประมาณ 
2563

794.00 บาท 794.00 บาท เฉพาะเจาะจง ช.วัฒนากลการ แอนด์ ทอย              
ราคา 794.00 บาท

ช.วัฒนากลการ แอนด์ ทอย          
 ราคา 794.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3



แบบ สขร.1

1 ซ้ือวัสดุส านักงานโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตและเสริมสร้าง
พลังใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที  4 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันที  11 มีนาคม
 2563 จังหวัดสิงห์บุรี, 13 มีนาคม 
2563 จังหวัดนครนายก และ 17 มีนาคม
 2563 จังหวัดอ่างทอง

928.00 บาท 928.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเรียนดี ราคา 928.00 บาท ร้านเรียนดี ราคา 928.00 บาท ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  5
 มีนาคม 2563

2 จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตและเสริมสร้าง
พลังใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที  4 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันที  11 มีนาคม
 2563 จังหวัดสิงห์บุรี, 13 มีนาคม 
2563 จังหวัดนครนายก และ 17 มีนาคม
 2563 จังหวัดอ่างทอง

1,295.60 บาท 1,295.60 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา ผ่องใส
ราคา 1,295.60 บาท

ร้านก๊อปป้ีปร้ิน โดยนางสาวนิสรา 
ผ่องใส ราคา 1,295.60 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  5
 มีนาคม 2564

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

101,200.00 บาท 117,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็นพี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพ
พลายจ ากัด (ส านักงานใหญ่)                  
  ราคา 101,200.00 บาท

บริษัท เคเอ็นพี เทคโนโลยี แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ราคา 101,200.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
16 มีนาคม 2564

4 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
งวดเดือน มีนาคม 2563

9,300.00 บาท 9,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย ปุ่มไม้                     
ราคา 9,300 บาท

นางสาวอ านวย ปุ่มไม้             
ราคา 9,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

5 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์       
งวดเดือน มีนาคม 2563

10,300.00 บาท 10,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ                  
ราคา 10,300 บาท

นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ          
ราคา 10,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

6 เช่ารถยนต์ตู้ส านักงาน                     
งวดเดือน มีนาคม 2563

21,271.60 บาท 21,271.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด         
ราคา 21,271.60 บาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคา 21,271.60 บาท

ราคาต  าสุด 16/2562                   1
 กุมภาพันธ์ 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2563
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป



7 จ้างถ่ายเอกสารเพื อสนับสนุนบุคลากรเพื อ
ร่วมเป็นทีมประสานพ้ืนที เก็บข้อมูลภาวะ
สุขภาพจิตบุคลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
ระหว่างวันที  12-18 มีนาคม 2563

218.00 บาท 218.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านส าเนาถูกต้อง ราคา 218.00 บาท ร้านส าเนาถูกต้อง ราคา 218.00 
บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  9
 มีนาคม 2564

8 จ้างท าป้ายไวนิล 1,380.00 บาท 1,380.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 
ราคา 1,380.00 บาท

บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง 
จ ากัด ราคา 1,380.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
23 มีนาคม ๒๕๖3

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาอบรม
เพื อพัฒนาความสุของค์กร (Happy work 
life) และพัฒนาความสุขเพื อสังคม 
(Happy Society) ศูนย์สุขภาพจิตที  4 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันที  27 มีนาคม
 2563

1,270.00 บาท 1,270.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์ (รังสิต)                  
ราคา 1,270.00 บาท

ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์ (รังสิต)             
ราคา 1,270.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
24 มีนาคม ๒๕๖3

10 จัดซ้ือพลาสติกใสท าปกโครงการพัฒนา
อบรมเพื อพัฒนาความสุของค์กร (Happy 
work life) และพัฒนาความสุขเพื อสังคม 
(Happy Society) ศูนย์สุขภาพจิตที  4 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันที  27 มีนาคม
 2563

160.00 บาท 160.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน Unique Double A Stationary 
Shop ราคา 160.00 บาท

ร้าน Unique Double A 
Stationary Shop                   
ราคา 160.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
24 มีนาคม ๒๕๖3

11 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ 2,100.00 บาท 2,100.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี บุญมี เซียร์รังสิต                
ราคา 2,100.00 บาท

ร้านอรุณี บุญมี เซียร์รังสิต         
ราคา 2,100.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
13 มีนาคม ๒๕๖3

12 จ้างท าป้ายไวนิล Covid-19 3,200.00 บาท 3,200.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 
ราคา 3,200.00 บาท

บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง 
จ ากัด ราคา 3,200.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
30 มีนาคม ๒๕๖3

13 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร งวดเดือน มีนาคม 
2563

4,695.05 บาท 4,695.05 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 4,695.05 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 4,695.05 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  1
 ตุลาคม ๒๕๖2



แบบ สขร.1

1 ซ้ือน้ าดื มส านักงาน เมษายน 2563 1,669.20 บาท 1,669.20 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                
ราคา 1,669.20 บาท

บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด         
ราคา 1,669.20 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
14 เมษายน ๒๕๖3

2 จ้างท าวิดีทัศน์วัคซีนใจชุมชน 
(Community immunity)

35,000.00 บาท 35,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายกมลวัฒน์ ชูเตชะ
ราคา 35,000.00 บาท

นายกมลวัฒน์ ชูเตชะ
ราคา 35,000.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
15 เมษายน ๒๕๖3

3 จ้างท าป้ายอคิลิกภายในส านักงาน 700.00 บาท 700.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทินวุฒิ อิงค์เจ๊ต ราคา 700.00 บาท ร้านทินวุฒิ อิงค์เจ๊ต ราคา 700.00
 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
22 เมษายน ๒๕๖3

4 จ้างพิมพ์คู่มือและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 97,156.00 บาท 97,156.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ ง จ ากัด            
ราคา 97,156.00 บาท

บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ ง จ ากัด      
      ราคา 97,156.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 เมษายน ๒๕๖3

5 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
งวดเดือน เมษายน 2563

9,300.00 บาท 9,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย ปุ่มไม้                     
ราคา 9,300 บาท

นางสาวอ านวย ปุ่มไม้             
ราคา 9,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

6 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์       
งวดเดือน เมษายน 2563

10,300.00 บาท 10,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ                  
ราคา 10,300 บาท

นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ          
ราคา 10,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

7 เช่ารถยนต์ตู้ส านักงาน                        
งวดเดือน เมษายน 2563

21,271.60 บาท 21,271.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด         
ราคา 21,271.60 บาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคา 21,271.60 บาท

ราคาต  าสุด 16/2562                     
  1 กุมภาพันธ์ 2562

8 จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เครื องปรับอากาศ 17,700.๐๐ บาท 17,700.๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญชัย โดยนางสาวทิพวัลย์       
กล  าเพ็ง ราคา  17,700.๐๐ บาท

ร้านสินเจริญชัย โดยนางสาวทิพวัลย์ 
   กล  าเพ็ง ราคา  17,700.๐๐ บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 เมษายน ๒๕๖3

9 ซ้ือชุดกุญแจประตูบานสวิงและชุดกุญแจ
ประตูบานเลื อน

800.00 บาท 800.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ธรรมสุข ราคา 800.00 บาท นายพิชิต ธรรมสุข                    
ราคา 800.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 เมษายน ๒๕๖3

10 เช่าเครื องถ่ายเอกสารส านักงาน 
ประจ าเดือน เมษายน 2563

3,134.09 บาท 3,134.09 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 3,134.09 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 3,134.09 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  1 ตุลาคม ๒๕๖2

11 ซ้ือกรอบรูปและอัดรูปสี 194.00 บาท 194.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจักรวาล โฟโต้ ดิจิตอล                  
ราคา 194.00 บาท

ร้านจักรวาล โฟโต้ ดิจิตอล          
ราคา 194.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
23 เมษายน ๒๕๖3

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป



แบบ สขร.1

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,477.๐๐ บาท 2,477.๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)    
สาขา ปทุมธานี ราคา 2,477.๐๐ บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)    สาขา ปทุมธานี        
ราคา 2,477.๐๐ บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  8 พฤษภาคม ๒๕๖3

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 310.00 บาท 310.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาพลาสติก
ราคา 310.00 บาท

ร้านวัฒนาพลาสติก
ราคา 310.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  15 พฤษภาคม ๒๕๖3

3 จ้างท าพัด “ห่างกันสักพัก แต่รัก
เหมือนเดิม” และแผ่นพับ “การปฐม
พยาบาลทางใจในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของ Covid-19”
เพื อใช้เป็นสื อในโครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตวัยท างานในสถานการณ์โควิด-
19 เขตสุขภาพที  4 ปีงบประมาณ 
2563ณ ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ปทุมธานี ระหว่างวันที  25 พฤษภาคม 
2563 – 30 มิถุนายน 2563

34,668.00 บาท 34,668.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ากัด             
ราคา 34,668.00 บาท

บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ากัด       
 ราคา 34,668.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  19 พฤษภาคม ๒๕๖3

4 จ้างพิมพ์คู่มือและโปสเตอร์ใบปลิว
ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

69,550.00 บาท 69,550.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ ง จ ากัด            
ราคา 69,550.00 บาท

บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ ง จ ากัด      
ราคา 69,550.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  20 พฤษภาคม ๒๕๖3

5 ซ้ือน้ าดื มส านักงาน พฤษภาคม 2563 1,669.20 บาท 1,669.20 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                  
ราคา 1,669.20 บาท

บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด         
ราคา 1,669.20 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  15 พฤษภาคม ๒๕๖3

6 จ้างท าป้ายไวนิลและสต๊ิกเกอร์ไดคัทเพื อใช้
ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัย
ท างานในสถานการณ์โควิด-19 เขต
สุขภาพที  4 ปีงบประมาณ 2563 
ระหว่างวันที  25 พฤษภาคม 2563 – 30
 มิถุนายน 2563 ณ ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

580.00 บาท 580.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด   
ราคา 580.00 บาท

บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง 
จ ากัด ราคา 580.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  20 พฤษภาคม ๒๕๖3

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป



7 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
งวดเดือน พฤษภาคม 2563

9,300.00 บาท 9,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย ปุ่มไม้                     
ราคา 9,300 บาท

นางสาวอ านวย ปุ่มไม้             
ราคา 9,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

8 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์       
งวดเดือน พฤษภาคม 2563

10,300.00 บาท 10,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ                  
ราคา 10,300 บาท

นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ          
ราคา 10,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

9 เช่ารถยนต์ตู้ส านักงาน                        
งวดเดือน พฤษภาคม 2563

21,271.60 บาท 21,271.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด         
ราคา 21,271.60 บาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคา 21,271.60 บาท

ราคาต  าสุด 16/2562                     
  1 กุมภาพันธ์ 2562

10 ซ้ือพานพุ่มและพานธูปเทียน 3,300.00 บาท 3,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปทุมสังฆภัณฑ์         ราคา 
3,300.00 บาท

ร้านปทุมสังฆภัณฑ์         ราคา 
3,300.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3

11 ซ้ือธงชาติและธงวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

150.00 บาท 150.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมสิน (ตลาดรังสิต)         ราคา 
150.00 บาท

ร้านอุดมสิน (ตลาดรังสิต)         
ราคา 150.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3

12 ซ้ือรูปพระบรมฉายาลักษณ์
พร้อมกรอบรูป

1,220.00 บาท 1,220.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านคัลเลอร์ อิมเมจ (รังสิต) โดยนายสุริวงศ์
 สายเนตร         ราคา 1,220.00 บาท

ร้านคัลเลอร์ อิมเมจ (รังสิต) โดย
นายสุริวงศ์ สายเนตร         ราคา 
1,220.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3

13 เช่าเครื องถ่ายเอกสารส านักงาน 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563

2,593.94 บาท 2,593.94 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 2,593.94 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 2,593.94 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  1 ตุลาคม ๒๕๖2



แบบ สขร.1

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,410.60 บาท 3,410.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
สาขารัตนาธิเบศน์  ราคา 3,410.60 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
สาขารัตนาธิเบศน์ ราคา 3,410.60
 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  1
 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 658.๐๐ บาท 658.๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
สาขารัตนาธิเบศน์  ราคา 658.๐๐ บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
สาขารัตนาธิเบศน์ ราคา 658.๐๐ 
บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  1
 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

3 จ้างพิมพ์หนังสือสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ทักษะทางสังคม คู่มือจัดกิจกรรม
เสริมสร้างอีคิวนักเรียน ส าหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษา คู่มือพ่อแม่ดูแลพฤติกรรม-
อารมณ์ เด็กวัยเรียน คู่มือปฏิบัติการดูแล
วัยรุ่นที มีภาวะซึมเศร้า ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา และ
คู่มือสร้างสรรค์ พลังใจให้วัยทีน

165,208.00 บาท 165,208.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ ง จ ากัด            
ราคา 165,208.00 บาท

บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ ง จ ากัด    
ราคา 165,208.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

4 เช่ารถตู้โครงการตรวจราชการและนิเทศ
งานรอบปกติ เขตสุขภาพที  4 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันที  22 
มิถุนายน 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก

2,000.๐๐ บาท 2,000.๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์  เดชอุดม                        
ราคา 2,000.๐๐ บาท

นายอัศวิชช์  เดชอุดม                
ราคา 2,000.๐๐ บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

5 จัดซ้ือน้ าดื มส านักงาน 
เดือน มิถุนายน 2563

๑,๖๖๙.๒๐ บาท ๑,๖๖๙.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                  
ราคา 1,669.20 บาท

บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด             
     ราคา 1,669.20 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
17  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

6 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
งวดเดือน มิถุนายน 2563

9,300.00 บาท 9,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย ปุ่มไม้                     
ราคา 9,300 บาท

นางสาวอ านวย ปุ่มไม้             
ราคา 9,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

7 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์       
งวดเดือน มิถุนายน 2563

10,300.00 บาท 10,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ                  
ราคา 10,300 บาท

นายสนธญา ก๋อยสุวรรณ          
ราคา 10,300 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
27 ธันวาคม ๒๕๖2

8 เช่ารถยนต์ตู้ส านักงาน                        
งวดเดือน มิถุนายน 2563

21,271.60 บาท 21,271.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด         
ราคา 21,271.60 บาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคา 21,271.60 บาท

ราคาต  าสุด 16/2562                     
  1 กุมภาพันธ์ 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2563
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป



9 เช่าเครื องถ่ายเอกสารส านักงาน 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2563

1,642.40 บาท 1,642.40 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 1,642.40 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 1,642.40 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  1 ตุลาคม ๒๕๖2

10 เช่ารถตู้ปรับอากาศ โครงการตรวจราชการ
และนิเทศงานรอบปกติ เขตสุขภาพที  4 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันที  1 กรกฎาคม
 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี

2,000.๐๐ บาท 2,000.๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์  เดชอุดม                        
ราคา 2,000.๐๐ บาท

นายอัศวิชช์  เดชอุดม                  
      ราคา 2,000.๐๐ บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  
30  มิถุนายน  2563



แบบ สขร.1

1 จ้างท ากระเป๋าผ้าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจ พลังใจ ใน
ชุมชน และสถานประกอบการช่วง
สถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที  4 
ปีงบประมาณ 2563 วันที  16 กรกฎาคม
 ๒๕๖3 ถึงวันที  13 สิงหาคม 2563

29,150.00 บาท 29,150.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนายธนเดช ทองดีเลิศ                   
ราคา 29,150.00 บาท

ร้านนายธนเดช ทองดีเลิศ           
ราคา 29,150.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  2
  กรกฎาคม ๒๕๖3

2 จ้างท ากระเป๋าผ้าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุและประชาชนเพื อสร้างชุมชนวิถี
ใหม่ (New Normal) พ้ืนที น าร่องจังหวัด
สิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2563 ในวันที  13
 กรกฎาคม ๒๕๖3 และวันที  15 
กรกฎาคม 2563

19,451.00 บาท 19,451.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนายธนเดช ทองดีเลิศ 
  ราคา 19,451.00 บาท

ร้านนายธนเดช ทองดีเลิศ           
ราคา 19,451.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที  2
  กรกฎาคม ๒๕๖3

3 จัดซ้ือวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างวัคซีนใจ พลังใจ ในชุมชน และ
สถานประกอบการช่วงสถานการณ์โควิด-
19 เขตสุขภาพที  4 ปีงบประมาณ 2563
 วันที  16 กรกฎาคม ๒๕๖3 ถึงวันที  13 
สิงหาคม 2563

895.00 บาท 895.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)    
สาขา ปทุมธานี ราคา 895.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) สาขา ปทุมธานี          
ราคา 895.00 บาท

ราคาต  าสุด สธ 0811.1/พิเศษ   วันที    
  3  กรกฎาคม  ๒๕๖3

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 13 กรกฏาคม พ.ศ.2563
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป


