
แบบ สขร.1

1 ซ้ือน้้ำด่ืมส้ำนักงำน ตุลำคม 2563 1,669.20 บำท 1,669.20 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด               
รำคำ 1,669.20 บำท

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด  
       รำคำ 1,669.20 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.004   วันท่ี 6 
ตุลำคม ๒๕๖3

2 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท้ำควำมสะอำด 
งวดเดือน ตุลำคม 2563

9,900.00 บำท 9,900.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้                     
รำคำ 9,900 บำท

นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้        
      รำคำ 9,900 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.002   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

3 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์       
งวดเดือน ตุลำคม 2563

10,300.00 บำท 10,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ                  
รำคำ 10,300 บำท

นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ     
      รำคำ 10,300 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.001   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

4 เช่ำรถยนต์ตู้ส้ำนักงำน                     งวด
เดือน ตุลำคม 2563

21,271.60 บำท 21,271.60 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ้ำกัด        
 รำคำ 21,271.60 บำท

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล 
จ้ำกัด รำคำ 21,271.60 
บำท

รำคำต้่ำสุด 16/2562                   1 
กุมภำพันธ์ 2562

5 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ตุลำคม 2563 5,300.00 บำท 5,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง               รำคำ 5,300.00
 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง               
รำคำ 5,300.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.005   วันท่ี 6 
 ตุลำคม  ๒๕๖3

6 จ้ำงท้ำส่ือรณรงค์เผยแพร่สัปดำห์สุขภำพจิต
แห่งชำติ ประจ้ำปี 2563 ประเด็น 
“Working Together สุขภำพจิตไทย ก้ำว
ไปพร้อมกัน” ในวันท่ี 4 พฤศจิกำยน ๒๕๖
3 ณ โรงพยำบำลปทุมธำนี อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธำนี

38,948.00 บำท 38,948.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง จ้ำกัด           
    รำคำ 38,948.00 บำท

บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง 
จ้ำกัด                      
รำคำ 38,948.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.007   วันท่ี 30
  ตุลำคม  ๒๕๖3

7 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน ตุลำคม 2563 5,082.89 บำท 5,082.89 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)        
       รำคำ 5,082.89 บำท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย)               รำคำ 
5,082.89 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.003   วันท่ี 28
  กันยำยน  ๒๕๖3

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง พฤศจิกำยน 2563 5,000.00 บำท 5,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง               รำคำ 5,000.00
 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง               
รำคำ 5,000.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.009   วันท่ี 3  
 พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

2 ตรวจเช็คระยะกำรใช้งำน ระยะกำรตรวจ 
110,000 กิโลเมตร และซ่อมบ้ำรุงรถยนต์
กระบะ หมำยเลขทะเบียน กร-4612 
นนทบุรี

2,475.07 บำท 2,475.07 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ้ำหน่ำยโต
โยต้ำ จ้ำกัด รำคำ 2,475.07 บำท

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้
จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ้ำกัด รำคำ
 2,475.07 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0010   วันท่ี 5
 พฤศจิกำยน ๒๕๖3

3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสำร เลเซอร์ปร้ิน
เตอร์ ย่ีห้อ Fuji xerox M115W เลข
ครุภัณฑ์ 
B0827-61-7440-010-0001/04

300.00 บำท 300.00 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิงค์เลด้ี รำคำ 300.00 บำท ร้ำนอิงค์เลด้ี รำคำ 300.00
 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0011   วันท่ี 6
  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

4 จ้ำงท้ำกระเป๋ำใส่เอกสำรโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนนโยบำยกำร
ด้ำเนินงำนสุขภำพจิตสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนท่ี
เขตสุขภำพจิตท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 
ในวันท่ี 4 ธันวำคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมกรุง
ศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

7,875.00 บำท 7,875.00 บำท เฉพำะเจำะจง เอนน่ี ไอเด็นทิต้ี โดย นำงสำวจิรำนุช 
สำยสุคนธ์ รำคำ 7,875.00 บำท

เอนน่ี ไอเด็นทิต้ี โดย 
นำงสำวจิรำนุช 
สำยสุคนธ์ รำคำ 7,875.00
 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0014   วันท่ี 
18  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

5 จ้ำงท้ำตรำยำง 920.20 บำท 920.20 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิริยะ รำคำ 920.20 บำท ร้ำนวิริยะ รำคำ 920.20 
บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0015   วันท่ี 
18  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนนโยบำยกำร
ด้ำเนินงำนสุขภำพจิตสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
เขตสุขภำพจิตท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 
ในวันท่ี 4 ธันวำคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมกรุง
ศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จ้ำนวน
 460 หน้ำ

184.00 บำท 184.00 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน โดยน.ส.นิศรำ  ผ่องใส  
             รำคำ 184.00 บำท

ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน โดยน.ส.
นิศรำ  ผ่องใส               
รำคำ 184.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0013   วันท่ี 
18  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

7 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,288.๐4 บำท 11,288.๐4 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด         
      รำคำ 11,288.๐4 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ้ำกัด               รำคำ 
11,288.๐4 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0019   วันท่ี 
25  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2563
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป



8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 20,799.06 บำท 20,799.06 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด         
      รำคำ 20,799.06 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ้ำกัด               รำคำ 
20,799.06 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0018   วันท่ี 
25  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

9 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท้ำควำมสะอำด 
งวดเดือน พฤศจิกำยน 2563

9,900.00 บำท 9,900.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้                     
รำคำ 9,900 บำท

นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้        
      รำคำ 9,900 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.002   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์       
งวดเดือน พฤศจิกำยน 2563

10,300.00 บำท 10,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ                  
รำคำ 10,300 บำท

นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ     
      รำคำ 10,300 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.001   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

11 เช่ำรถยนต์ตู้ส้ำนักงำน                     งวด
เดือน พฤศจิกำยน 2563

21,271.60 บำท 21,271.60 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ้ำกัด        
 รำคำ 21,271.60 บำท

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล 
จ้ำกัด รำคำ 21,271.60 
บำท

รำคำต้่ำสุด 16/2562                   1 
กุมภำพันธ์ 2562

12 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน พฤศจิกำยน 
2563

4,797.43 บำท 4,797.43 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)        
       รำคำ 4,797.43 บำท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย)               รำคำ 
4,797.43 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.003   วันท่ี 28
  กันยำยน  ๒๕๖3


