
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3,600.00            3,600.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.34 1 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

2 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 3,840.00            3,840.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล 3,825.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล 3,825.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.35 1 กุมภาพันธ์ 2565

3 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.36 1 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.37 1 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

5 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.38 1 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.39 1 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

7 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 5,400.00            5,400.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 5,400.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 5,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.40 1 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

8 ซ้ือสิทธิการใช้งานระบบห้องประชุม 7,800.00            7,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีโอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,800.00 บริษัท พีทีโอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข  19/2565 4 กุมภาพันธ์ 2565

ทางไกล (12 เดือน)

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,400.00            2,400.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 2,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 2,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.42 10 กุมภาพันธ์ 2565

10 จ้างท าตรายาง 960.00               960.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล 960.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล 960.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.43 10 กุมภาพันธ์ 2565

11 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.44 10 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  1  เดือน   มีนำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุปและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  1  เดือน   มีนำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

12 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3,600.00            3,600.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.45 10 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

13 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3,600.00            3,600.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.46 10 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

14 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.47 10 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

15 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.48 10 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

16 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3,600.00            3,600.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.49 10 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

17 จ้างเหมาบริการงานประปาและไฟฟ้า 6,000.00            6,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  คงจันทร์ 6,000.00 นางสาววนิดา  คงจันทร์ 6,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.50 10 กุมภาพันธ์ 2565

18 จ้างต่ออายุโดเมนเนมและโฮสต้ิง 2,675.00            2,675.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮสต้ิง โลตัส จ ากัด 2,675.00 บริษัท โฮสต้ิง โลตัส จ ากัด 2,675.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.51 21 กุมภาพันธ์ 2565

19 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 5,400.00            5,400.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 5,400.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 5,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.52 21 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

20 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 5,400.00            5,400.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 5,400.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 5,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.53 21 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

21 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 7,200.00            7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 7,200.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 7,200.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.54 21 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

22 ถ่ายเอกสาร ส่วนเกินเดือนมกราคม 2565 486.64               486.64               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 486.64 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 486.64 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.55 21 กุมภาพันธ์ 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุปและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  1  เดือน   มีนำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

23 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.56 21 กุมภาพันธ์ 2565

ขับรถยนต์

24 ซ้ือน้ าด่ืม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 300.00               300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านขันติชัยน้ าด่ืม 300.00 ร้านขันติชัยน้ าด่ืม 300.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.57 24 กุมภาพันธ์ 2565


