
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

หน่วยงาน : ส านักวิชาการสขุภาพจิต 

 วันที่ 30 กันยายน 2565  

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างโดยสรุป

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 จ้างถ่ายเอกสารในโครงการฯ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต

นกุล  
ราคา 2,000.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 2,000.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

108/2565 
ลว. 2 ก.ย. 

2565 
2 จ้างเหมาบริการแปลภาษา 203,300.00 203,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส กรุ๊ป 

อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ไทยแลนด์) จ ากดั 
ราคา 203,300.00 
บาท 
 

บริษัท พีทีเอส กรุ๊ป 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ไทยแลนด์) จ ากดั 
ราคา 203,300.00 
บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

109/2565 
ลว. 6 ก.ย. 

2565 

3 จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมศักดิ์ ไขชัยภูมิ
ราคา 16,200.00 บาท 
 
 

นาย สมศักดิ์ ไขชัยภูมิ
ราคา 16,200.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

110/2565 
ลว. 7 ก.ย. 

2565 
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4 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟราย
เดย์ จ ากัด ราคา 
11,984.00 บาท 
 

บริษัท ดีซายน์ ฟราย
เดย์ จ ากัด  ราคา 
11,984.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

111/2565 
ลว. 5 ก.ย. 

2565 

5 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟราย
เดย์ จ ากัด ราคา 
11,984.00 บาท 
 

บริษัท ดีซายน์ ฟราย
เดย์ จ ากัด  ราคา 
11,984.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

112/2565 
ลว. 6 ก.ย. 

2565 

6 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์จ านวน 
1 เครื่อง  

3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟราย
เดย์ จ ากัด ราคา 
3,980.00 บาท 
 

บริษัท ดีซายน์ ฟราย
เดย์ จ ากัด  ราคา 
3,980.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

113/2565 
ลว. 6 ก.ย. 

2565 

7 จ้างจัดพิมพ์หนังสือแนวปฏิบตัิการสนทนา
สร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพส านักวิชาการสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต 

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับ
ลิชชิ่ง จ ากัด 
ราคา 89,880.00 บาท 

บริษัท บียอนด์ พับ
ลิชชิ่ง จ ากัด 
ราคา 89,880.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

114/2565 
ลว. 6 ก.ย. 

2565 
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8 ซื้อวัสดุส านักงาน 4,353.00 4,353.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นไม้ทอง
จ ากัด 
ราคา 4,353.00 บาท 

บริษัท วิซเทค 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 
ราคา 4,353.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

115/2565 
ลว. 7 ก.ย. 

2565 

9 จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการวิจัยเรื่องการบริหารแผนงานวิจัย
เด็กและวัยรุ่นมสีุขภาพจิตที่ดี จ านวน 1 
งาน  

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิภา  
ไตลังคะ ราคา 
18,500.00 บาท 

นางสาววรรณวิภา  
ไตลังคะ ราคา 
18,500.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

116/2565 
ลว. 31 ส.ค. 

2565 

10 เหมาทบทวนวรรณกรรม (เพิ่มเตมิ) 
โครงการวิจัย เรื่อง การบรหิารแผน
งานวิจัย โรคจิตเวชที่เป็นภาระโรคของ
ประเทศ จ านวน 1 งาน 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิภา  
ไตลังคะ ราคา 
30,000.00 บาท 

นางสาววรรณวิภา  
ไตลังคะ ราคา 
30,000.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

117/2565 
ลว. 1 ก.ย. 

2565 
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11 จ้างซ่อมแซมภายในห้องปฏิบัติงานของ
ส านักวิชาการสุขภาพจิต จ านวน 1 งาน 

500,000.00 497,988.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภคนันท์ 
เมเนจจิ้ง ครีเอชั่น 
จ ากัด ราคา 
497,988.70 บาท 

บริษัท ภคนันท์ 
เมเนจจิ้ง ครีเอชั่น 
จ ากัด ราคา 
497,988.70 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

119/2565 
ลว. 8 ก.ย. 

2565 

12 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจดัอบรมรูปแบบ
ออนไลน์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 
จ านวน 500 เล่ม 

80,000.00 
 
 
 
 

80,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วนิดาการพิมพ ์ราคา 
80,000.00 
 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วนิดาการพิมพ์  
ราคา 80,000.00 
บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

120/2565 
ลว. 6 ก.ย. 

2565 

13 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานการประชุมทาง
วิชาการสุขภาพจตินานาชาติครั้งท่ี 21
ประจ าปี 2565 ร่วมกับการประชุม
วิชาการสุขภาพจติโลกครั้งท่ี 22 จ านวน 
500 เล่ม 

214,535.00 214,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับ
ลิชชิ่ง จ ากัด 
ราคา 214,535.00 
บาท 

บริษัท บียอนด์ พับ
ลิชชิ่ง จ ากัด 
ราคา 214,535.00 
บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

121/2565 
ลว. 6 ก.ย. 

2565 
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14 จ้างพิมพ์ชุดเครื่องมือการส ารวจระบาด
วิทยาสุขภาพจติของคนไทยระดับชาติ ปี 
พ.ศ.2566 (CIDI3.0-PAPI7.0) จ านวน 
235 ชุด ส าหรับการอบรมการเก็บข้อมูล
ส ารวจ 

140,350.00 140,309.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับ
ลิชชิ่ง จ ากัด 
ราคา 140,309.10 
บาท 

บริษัท บียอนด์ พับ
ลิชชิ่ง จ ากัด 
ราคา 140,309.10 
บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

122/2565 
ลว. 8 ก.ย. 

2565 

15 จ้างถ่ายเอกสารในโครงการฯ 4,995.00 
 
 
 
 

4,995.00 
 

เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ  
ราคา 4,995.00 
บาท 
 

นางสาวพรสุข 
วิริยรัตนกลุ  
ราคา 4,995.00 
บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

123/2565 
ลว. 26 ก.ย 

2565 

         

 


