
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
1 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่

ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเรวดี จายานะ 

ราคา 216,000.00บาท 
นางสาวเรวดี จายานะ 
ราคา 216,000.00บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

1/2565 
ลว.29 ต.ค.

2564 

2 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระวิพิมพ์ อุดม
โภชน์ ราคา 216,000.00
บาท 

นางสาวระวิพิมพ์ อุดม
โภชน์ ราคา 216,000.00
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

2/2565 
ลว.29 ต.ค.

2564 

3 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร ตุ่ม
ประสงค์ ราคา 
216,000.00บาท 

นางสาวเบญจพร ตุ่ม
ประสงค์ ราคา 
216,000.00บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ
 

3/2565 
ลว.29 ต.ค.

2564 

4 จ้างเหมาบริการตดิตามข่าวด้านสขุภาพจิต 
จ านวน 1 งาน  

192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด
ราคา 192,600.00บาท  

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด
ราคา 192,600.00บาท  

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

5/2565 
ลว.1 ต.ค.

2564 
 



5 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข 
 วิริยรัตนกลุ 
ราคา 800.00บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 800.00บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

6/2565 
ลว.5 ต.ค.
2564 

6 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2564 

835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

7/2565 
ลว.1 ต.ค.

2564 

7 จ้างถ่ายเอกสารเดือนตลุาคม 2564 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัตนกลุ 
ราคา 4,990.00 บาท 
 
 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 4,990.00 บาท 
 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

8/2565 
ลว.1 ต.ค.

2564 

8 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 1,720.00 1,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข 
 วิริยรัตนกลุ 
ราคา 1,720.00 บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 1,720.00บาท 
 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

10/2565 
ลว.25 ต.ค.

2564 

9 จ้างจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 
 
 

495,000.00  495,000.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีลูซ 
ออแกไนซ์เซอร์ราคา 
495,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีลูซ 
ออแกไนซ์เซอร์ราคา 
495,000.00 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

11/2565 
ลว.29 ต.ค.

2564 
 

10 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2564 

835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

17/2565 
ลว.22 ต.ค.

2564 

11 จ้างถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน 2564 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัตนกลุ 
ราคา 4,990.00 บาท 
 
 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 4,990.00 บาท 
 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

พัสด ุ

18/2565 
ลว.22 ต.ค.

2564 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 ค่าเช่าพ้ืนที่  Web Hosting ความจ ุ

ไม่จ ากดัรายป ี
4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรทนากา จ ากัด 

ราคา 4,900.00บาท 
บ.เกรทนากา จ ากัด 
ราคา 4,900.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

12/2565 
ลว.8 พ.ย.2564 

2 ซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ LED  2,601.73 2,601.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภคนันท์  
เมเนจจิ้ง ครเีอช่ัน 
จ ากัดราคา 2,601.73
บาท 

บริษัท ภคนันท์  
เมเนจจิ้ง ครเีอช่ัน 
จ ากัดราคา 2,601.73
บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

13/2565 
ลว.11 พ.ย.
2564 

3 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ 

12,879.59 12,879.59 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซาย ฟรายเดย์ 
จ ากัด 
ราคา 12,879.59บาท 

บ.ดีซาย ฟรายเดย์ 
จ ากัด 
ราคา 12,879.59บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ
 
 

14/2565 
ลว.9 พ.ย.2564 

4 จ้างจัดท าใบประกาศนยีบัตร ปกใส่ใบ
ประกาศนียบตัร และใบแสดงผล
การศึกษา จ านวน 1 งาน 
 
 

19,999.69 19,999.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาวินทร์ มหา
ทวีบุญ จ ากัดราคา 
19,999.69บาท 

บริษัท อนาวินทร์ มหา
ทวีบุญ จ ากัดราคา 
19,999.69บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

15/2565 
ลว.17 พ.ย.

2564 
 
 
 
 



5 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 1,000.00บาท 

นายสุทน สันทาลุนัย
ราคา 1,000.00บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

16/2565 
ลว.30 พ.ย.

2564 
6 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book,e-

magazine,e-newpaper ภาษาไทย) 
ระบบ Hibrary ระยะเวลา 1 ปี  

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเท็คซ์ 
อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด
ราคา 200,000.00บาท 

บริษัท ไฮเท็คซ์ 
อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด
ราคา 200,000.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

21/2565 
ลว.29 พ.ย.

2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ ประจ าเดือน 

ธันวาคม 2564 
835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 

ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

19/2565 
ลว.7 ธ.ค.2564 

2 จ้างถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2564 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วริยิรัต
นกุล 
ราคา 4,990.00 บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 4,990.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

20/2565 
ลว.7 ธ.ค.2564 

3 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ ประจ าเดือน 
มกราคม 2565 

835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

22/2565 
ลว.9 ธ.ค.2564 

4 จ้างถ่ายเอกสารเดือนมกราคม 2565 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล 
ราคา 4,990.00 บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 4,990.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

23/2565 
ลว.9 ธ.ค.2564 

5 จัดซื้อวัสดสุ านักงานจ านวน 25 รายการ 34,926.94 34,926.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด
ราคา 34,926.94บาท 

บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด
ราคา 34,926.94บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

24/2565 
ลว.13 ธ.ค.

2564 



 

6 จ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือหลักสูตรการ
สนทนาเพื่อสรา้งแรงจูงใจ ส าหรับผู้ลังเลใจ
ในการฉีดวัคซีนโควดิ 19 ส าหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข 
จ านวน 1,000 เล่ม  

 

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง 
จ ากัด ราคา 69,550.00

บาท 

บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง 
จ ากัด ราคา 69,550.00

บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

25/2565 
ลว.13 ธ.ค.

2564 

7 จ้างถ่ายเอกสารและท าปกเข้าเล่มวารสาร
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 
4 
 

7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัตนกลุ 
ราคา 7,260.00บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 7,260.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

26/2565 
ลว.15 ธ.ค.

2564 

8 เช่าพ้ืนท่ี web hosting และ เช่าโดเมน
เนม PRdmh.com 
 
 

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัตนกลุ 
ราคา 4,900.00 บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 4,900.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

27/2565 
ลว.15 ธ.ค.

2564 

9 จ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ 3 
 
 
 

940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัตนกลุ 
ราคา 940.00 บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 940.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

28/2565 
ลว.17 ธ.ค.

2564 

10 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซาย ฟรายเดย์ จ ากัด 
ราคา 1,284.00 บาท 

บ.ดีซาย ฟรายเดย์ จ ากัด 
ราคา 1,284.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

29/2565 
ลว.15 ธ.ค.

2564 
11 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประกาศเจตนารมณ ์

การต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต 
535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บ. เวิร์ค ดี โปรดักช่ัน 

จ ากัด 
ราคา 535.00 บาท 

บ. เวิร์ค ดี โปรดักช่ัน 
จ ากัด 
ราคา 535.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

30/2565 
ลว.22 ธ.ค.

2564 
 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่ 30 มกราคม 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ ประจ าเดือน 

มกรคม 2565 
835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 

ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

32/2565 
ลว.12 ม.ค.

2565 
2 จ้างถ่ายเอกสารเดือนมกรคม 2565 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต

นกุล 
ราคา 4,990.00 บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 4,990.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

33/2565 
ลว.12 ม.ค.

2565 

3 จ้างจัดท า Roll up ห้องสมุด 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสช่ิง จ ากัด ราคา 
2,996.00 บาท 

บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสช่ิง จ ากัด ราคา 
2,996.00บาท 

 

 

ปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบ

พัสด ุ

34/2565 
ลว.12 ม.ค.

2565 

4 เช่าระบบประชุมออนไลน์ พร้อมอปุกรณ ์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีน่าดู มีเดีย 
พลัส จ ากัด ราคา 
64,200.00 บาท 

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย 
พลัส จ ากัด ราคา 
64,200.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบ

พัสด ุ

35/2565 
ลว.25 ม.ค.

2565 

5 จ้างจัดท าสื่อประกอบการอบรม  VDO 
Presentation เรื่อง Vaccine 
Hesitancy   

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาวินทร์ มหา
ทวีบุญ จ ากัด ราคา 
35,000.00บาท 

บริษัท อนาวินทร์ มหา
ทวีบุญ จ ากัด ราคา 
64,200.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบ

พัสด ุ

36/2565 
ลว.25 ม.ค.

2565 



6 จัดซื้อวัสดสุ านักงานจ านวน 4 รายการ 2,723.15 2,723.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด
ราคา 2,723.15 บาท 

บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด
ราคา 2,723.15 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบ

พัสด ุ

37/2565 
ลว.25 ม.ค.

2565 

7 ซ่อมสายช าระ 360 360 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตาล  
ราคา 360 บาท 

ร้านต้นตาล  
ราคา 360บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบ

พัสด ุ

38/2565 
ลว.25 ม.ค.

2565 

8 จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Microsoft 
Teams ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  

79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาวินทร์ มหา
ทวีบุญ จ ากัด ราคา 
35,000.00 บาท 

บริษัท อนาวินทร์ มหา
ทวีบุญ จ ากัด ราคา 
35,000.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบ

พัสด ุ

39/2565 
ลว.26 ม.ค.

2565 

9 จ้างตกแต่งสถานท่ี  
 
 
 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงตา ฟลอริสท์ 
ราคา 4,000.00บาท 

ร้านดวงตา ฟลอริสท์ 
ราคา 4,000.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบ

พัสด ุ

40/2565 
ลว.26 ม.ค.

2565 

10 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล 
ราคา 600.00บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 600.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบ

พัสด ุ

41/2565 
ลว.25 ม.ค.

2565 

 



 

 

6 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏบิัติงาน
ราชการสนับสนุนทางระบาดวิทยา

สุขภาพจิต ส านักวิชาการสุขภาพจิต ป.โท 

188,064.00 188,064.00 เฉพาะเจาะจง นส.ญัฐธยาน์ ศรีหาวงษ ์
ราคา 188,064.00 บาท 

นส.ญัฐธยาน์ ศรีหาวงษ์
ราคา 188,064.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ 

     46/2564 
15 ม.ค.2564 

7 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏบิัติงาน
ราชการสนับสนุนทางระบาดวิทยา
สุขภาพจิต ส านักวิชาการสุขภาพจิต ป.ตร ี

153,870.00 153,870.00 เฉพาะเจาะจง นส.เรวดี จายานะ 
ราคา 153,870.00 บาท 

นส.เรวดี จายานะราคา 
ราคา 153,870.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ 

     47/2564 
15 ม.ค.2564 

8 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 งาน 

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 2,250.00บาท 

นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 2,250.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ 

     48/2564 
25 ม.ค.2564 

9 จ้างผลิตภาพยนตร์อนิเมช่ันเพื่อสร้างความ
เข้าใจปัญหาดา้นสุขภาพจิตที่พบบอ่ยและ
การดูแลรักษา จ านวน ๑ งาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวล โดย นายกวิน  
ศิริพานิช 
ราคา 490,000.00บาท 

ร้านนวล โดย นายกวิน  
ศิริพานิช 
ราคา 490,000.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ 

     49/2564 
25 ม.ค.2564 

10 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ 
เดือนกุมภาพันธ์ 64 

835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ราคา 
835.00 บาท 

ร้านยอดน้ าดื่ม ราคา 
835.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ 

50/2564 
25 ม.ค.2564 

11 จ้างล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 งาน 

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 22,000.00บาท 

นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 22,000.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ 

51/2564 
25 ม.ค.2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ ์

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างโดยสรุป

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 จ้างล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 21,450.00 21,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทน สันทาลุนัย 

ราคา 21,450.00 บาท 
 

นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 21,450.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

42/2565 
ลว.10 ก.พ.

2565 
2 จ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ 2 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข 

 วิริยรัตนกลุ 
ราคา 1,000.00บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 1,000.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

43/2565 
ลว.9 ก.พ.2565 

3 จ้างถ่ายเอกสาร 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 320.00 บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
320.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

44/2565 
ลว.9 ก.พ.2565 

4 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 33 รายการ 60,000.00 56,803.01 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีทีเอ็ม เทรด
ดิ้ง เซ็นเตอร์ 
ราคา 56,803.01 บาท 

ร้าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง 
เซ็นเตอร ์
56,803.01 บาท 
 
 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

45/2565 
ลว.21 ก.พ.

2565 



5 จ้างท าตรายาง จ านวน 19 รายการ 6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เฉลมิศร ี
ราคา 6,760.00 บาท 
 

ร้าน อ.เฉลมิศร ี
ราคา 6,760.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

46/2565 
ลว.21 ก.พ.

2565 
6 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ  835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 

ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

47/2565 
ลว.25 ก.พ.

2565 
7 จ้างถ่ายเอกสาร 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต

นกุล 
ราคา 4,990.00 บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 4,990.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

48/2565 
ลว.25 ก.พ.

2565 

8 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ต าแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัย ป.โท 

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดุสิต สุจิรารัตน์
ราคา 60,000.00บาท 

นายดุสิต สุจิรารัตน์
ราคา 60,000.00บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

49/2565 
ลว.28 ก.พ.

2565 

9 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ต าแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัย ป.ตร ี

93,100.00 93,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพิชชา  
หะสิตะพงษ์ ราคา 

93,100.00บาท 

นางสาวสุวพิชชา หะสิ
ตะพงษ์ 
ราคา 93,100.00บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

51/2565 
ลว.28 ก.พ.

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่   30 มีนาคม 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างโดยสรุป

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการสนทนา

สร้างแรงจูงใจเพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยหลัง COVID 
19 จ านวน 1000 เล่ม 

83,000.00 83,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสชิ่ง จ ากัด 
ราคา 80,250.00
บาท 
 

บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสชิ่ง จ ากัด 
ราคา 80,250.00
บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

50/2565 
ลว.1 ม.ีค.2565 

2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 5,000.00บาท 
 

นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 5,000.00บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

52/2565 
ลว.3 ม.ีค.2565 

3 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 4,800.00 บาท 
 

นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 4,800.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

53/2565 
ลว.3 มี.ค.2565 

4 จ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ 2 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข 
 วิริยรัตนกลุ 
ราคา 7,973.00บาท 

นางสาวพรสุข  
วิริยรัตนกลุ 
ราคา 7,973.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

54/2565 
ลว.10 มี.ค.

2565 
5 เช่าพ้ืนท่ี web hosting 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี วงษ์แก้ว

ราคา 40,000.00 บาท 
 

นายชาตรี วงษ์แก้ว
ราคา 40,000.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ
 

55/2565 
ลว.10 มี.ค.

2565 



6 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ 
ฟรายเดย์ จ ากัด 
ราคา 7,490.00 บาท 
 

บริษัท ดีซายน์ 
ฟรายเดย์ จ ากัด
ราคา 7,490.00 
บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

56/2565 
ลว.10 มี.ค.

2565 

7 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ  835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

58/2565 
ลว.31 มี.ค.

2565 
8 จ้างถ่ายเอกสาร 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริย

รัตนกุล 

ราคา 4,990.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิริย

รัตนกุล 

ราคา 4,990.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสดุ 

59/2565 
ลว.31 มี.ค.

2565 

9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 

ต าแหน่งนักวิชาการสุขภาพจิต 

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญมณี

พรรณ สายทองราคา 

108,000.00บาท 

นางสาวอัญมณี

พรรณ สายทองราคา 

108,000.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสดุ 

61/2565 
ลว.25 มี.ค.

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่   30 เมษายน 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างโดยสรุป

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 จ้างท าตรายาง 1,219.80 1,219.80 เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ 

ราคา 1,219.80 บาท 
 

ร้านวิริยะ 
ราคา 1,219.80 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

57/2565 
ลว.5 เม.ย 

2565 
2 จ้างพิมพ์หนังสือบทสรุปการสมัมนา

วิชาการนานาชาติ สรา้งความเชื่อมั่น ลด
ความลังเลใจพร้อมใจฉีดวัคซีน Vaccine 
Hesitancy Management and 
Intervention จ านวน 200 เล่ม  

86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสช่ิง จ ากัดราคา 
78,324.00 บาท 
 

บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสช่ิง จ ากัดราคา 
78,324.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

60/2565 
ลว.20 เม.ย 

2565 

3 จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการวิจัยเรื่องการบริหารแผนงานวิจัย
โรคจิตเวชหลักท่ีเป็นภาระโรคของ
ประเทศ 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิภา  
ไตลังคะราคา 
93,100.00 บาท 
 

นางสาววรรณวิภา  
ไตลังคะราคา 
93,100.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

62/2565 
ลว.29 เม.ย 

2565 

4 จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการวิจัยเรื่องการบริหารแผนงานวิจัย
เด็กและวัยรุ่นมสีุขภาพจิตที่ด ี

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิภา  
ไตลังคะราคา 
18,500.00 บาท 

นางสาววรรณวิภา  
ไตลังคะราคา 
18,500.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

63/2565 
ลว.29 เม.ย 

2565 
5 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ  835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 

ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

64/2565 
ลว.27 เม.ย.

2565 



6 จ้างถ่ายเอกสาร 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

65/2565 
ลว.27 เม.ย.

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่   31 พฤษภาคม 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างโดยสรุป

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  

จ านวน ๑๙ รายการ 
160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 

ราคา 157,546.80 
บาท 
 

บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 
ราคา 157,546.80 
บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

66/2565 
ลว.5 พ.ค 2565 

2 จัดซื้อวัสดุในโครงการฯ  
จ านวน ๒ รายการ 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 
ราคา 2,824.80 บาท 
 

บริษัท ต้นไม้ทอง จ ากัด 
ราคา 2,824.80 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

67/2565 
ลว.9 พ.ค 2565 

3 จัดซื้อวัสดุในโครงการฯ  
จ านวน 1 รายการ 

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาวันพาณิชย์ 
ราคา 8,300.00บาท 
 

ร้านพญาวันพาณิชย์ 
ราคา 8,300.00บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

68/2565 
ลว.10 พ.ค 

2565 
4 จ้างจัดท าสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การตรวจ

ร่างกาย จ านวน ๑ งาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาวินทร์ 
มหาทวีบุญ จ ากดั
25,000.00 บาท 
 
 

บริษัท อนาวินทร์ มหา
ทวีบุญ จ ากัด
25,000.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

69/2565 
ลว.11 พ.ค 

2565 

5 ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft 365 
Business 1 Years –Corporate  

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาวินทร์ มหา
ทวีบุญ จ ากัด1,926.00 
บาท 

บริษัท อนาวินทร์ มหา
ทวีบุญ จ ากัด1,926.00 
บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

70/2565 
ลว.24 พ.ค 

2565 



6 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ เดือน มิ.ย 
65 

835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

71/2565 
ลว.25 พ.ค 

2565 
7 จ้างถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย 65 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต

นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

72/2565 
ลว.25พ.ค 

2565 

8 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย 
 

53,200.00 53,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ  
ลพหงษ ์
ราคา 53,200.00บาท 

นางสาวเยาวเรศ  
ลพหงษ์ 
ราคา 53,200.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

73/2565 
ลว.30 พ.ค 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่   30 มิถุนายน 2565 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างโดยสรุป

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 จัดซื้อครภุัณณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 

เครื่อง 
66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟราย

เดย์ จ ากัด ราคา 
66,000.00 บาท 

บริษัท ดีซายน์ ฟราย
เดย์ จ ากัดราคา 
66,000.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

75/2565 
ลว.1 มิ.ย 2565 

2 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ  835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

77/2565 
ลว.14 มิ.ย 

2565 
3 จ้างถ่ายเอกสาร 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต

นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ
 

78/2565 
ลว.27 มิ.ย 

2565 

4 จ้างเหมาทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
ครั้งท่ี 2 โครงการวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับ 
โครงการการป้องกันการฆ่าตัวตาย
ระดับชาต ิ
 
 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ 
ทัศนาญชล ี
ราคา 30,000.00 บาท 

นางสาวปิยวรรณ 
ทัศนาญชลี 
ราคา 30,000.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

79/2565 
ลว.10 มิ.ย 

2565 



5 จ้างถ่ายเอกสารและท าปกเข้าเล่มวารสาร
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีท่ี 30 ฉบับ
ที่ 2 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 10,000.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 10,000.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

80/2565 
ลว.15 มิ.ย 

2565 
6 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทน สันทาลุนัย 

ราคา 1,900.00 บาท 
 

นายสุทน สันทาลุนัย 
ราคา 1,900.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

81/2565 
ลว.21 มิ.ย 

2565 
7 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อม

พนักงานขับรถ  
37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมศักดิ์  

ไขชัยภูมิ ราคา 

37,500.00 บาท 

นาย สมศักดิ์  
ไขชัยภูมิ ราคา 

37,500.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

82/2565 
ลว.27 มิ.ย 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่   30 กรกฎาคม 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างโดยสรุป

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 ซ่อมครุภณัณ์คอมพิวเตอร์  3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟราย

เดย์ จ ากัด ราคา 
3,317.00บาท 

บริษัท ดีซายน์ ฟราย
เดย์ จ ากัดราคา 
3,317.00บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

83/2565 
ลว.20 ก.ค 

2565 
2 จ้างถ่ายเอกสาร 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต

นกุล  
ราคา 2,300.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 2,300.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

84/2565 
ลว.20 ก.ค 

2565 
3 จ้างถ่ายเอกสาร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต

นกุล  
ราคา 2,800.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 2,800.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

85/2565 
ลว.20 ก.ค 

2565 
4 จ้างจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ  150,000.00 144,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอรสัพ

ลัส จ ากดัราคา 
144,450.00 บาท 

บริษัท พรอสเพอรสัพ
ลัส จ ากดัราคา 
144,450.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

86/2565 
ลว.20 ก.ค 

2565 
5 ซ่อมครุภณัณ์คอมพิวเตอร์  2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟราย

เดย์ จ ากัด ราคา 
2,354.00 บาท 

บริษัท ดีซายน์ ฟราย
เดย์ จ ากัดราคา 
2,354.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

87/2565 
ลว.20 ก.ค 

2565 
6 จ้างจัดท าบูธนิทรรศการในโครงการ

น าเสนอผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการ
วิจัยในงาน มหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 
2565 

50,000.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสช่ิง จ ากัด ราคา 
48,150.00 บาท 
 

บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสช่ิง จ ากัด ราคา 
48,150.00 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

88/2565 
ลว.22 ก.ค 

2565 



7 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ  835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

19/2565 
ลว.20 ก.ค 

2565 

8 จ้างถ่ายเอกสาร 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

83/2565 
ลว.21 ก.ค 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

วันที่   31 สิงหาคม 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 2,410.00 2,410.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต

นกุล  
ราคา 2,410.00 บาท 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 2,410.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

91/2565 
ลว. 5 ส.ค 

2565 
2 ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 3 รายการ  835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน้ าดืม่ 

ราคา 835 บาท 
 

ร้าน ยอดน้ าดืม่ 
ราคา 835 บาท 
 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

92/2565 
ลว. 5 ส.ค 

2565 
3 จ้างถ่ายเอกสาร 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิรยิรัต

นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 
 
 

นางสาวพรสุข วิรยิรัต
นกุล  
ราคา 4,990.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

93/2565 
ลว. 5 ส.ค 

2565 

4 จ้างพิมพ์หนังสือเสริมสร้างพลังใจอึด  
ฮึด สู้ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2  
จ านวน 500 เล่ม 

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสช่ิง จ ากัดราคา 
89,880.00  บาท 
 
 

บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสช่ิง จ ากัดราคา 
89,880.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

94/2565 
ลว. 9 ส.ค 

2565 



5 จ้างพัฒนาเว็บไซต ์
www.dmh-bmha.com 

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิซเทค 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคา 
20,000.00 บาท 

บริษัท วิซเทค 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคา 
20,000.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

95/2565 
ลว. 9 ส.ค 

2565 

6 โคมไฟพาแนลไลท์ LED 40 วัตต์ จ านวน 
4 โคม พร้อมติดตั้ง 

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพันธ์ สุวรรณกฏู
ราคา 7,800.00 บาท 

นายรัฐพันธ์ สุวรรณกฏู
ราคา 7,800.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

96/2565 
ลว. 11 ส.ค 

2565 
7 จ้างท าตรายาง 4,245.00 4,245.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีทีเอ็ม เทรด

ดิ้ง เซ็นเตอร์ 
ราคา 4,245.00 บาท 

ร้าน ทีทีเอ็ม เทรด
ดิ้ง เซ็นเตอร์ 
ราคา 4,245.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

97/2565 
ลว. 19 ส.ค 

2565 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 57,836.00 57,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิซเทค 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 
ราคา 57,836.00 บาท 

บริษัท วิซเทค 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 
ราคา 57,836.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

98/2565 
ลว. 17 ส.ค 

2565 

9 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ฉบับ
ซื้อขาด ฐานข้อมูล Proquest Ebook 
Central จ านวน 12 เรื่อง 

74,480.00 74,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด
ราคา 74,480.00 บาท 

บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด
ราคา 74,480.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

99/2565 
ลว. 18 ส.ค 

2565 

10 ซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ Psychiatry 
Online Premium ระยะเวลา 12 เดือน 

77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
ราคา 77,000.00 บาท 

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
ราคา 77,000.00 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

100/2565 
ลว. 18 ส.ค 

2565 



11 จดัซื้อวัสดสุ านักงาน 50 รายการ 160,000.00 152,078.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นไม้ทอง 
จ ากัด ราคา 

152,078.03 บาท 

บริษัท ต้นไม้ทอง 
จ ากัด ราคา 

152,078.03 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ

พัสด ุ

101/2565 
ลว. 22 ส.ค 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

หน่วยงาน : ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

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 
 
 
 

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 

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 



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 

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 

 


