
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ำด่ืม เดือนกรกฎำคม 2565 700.00               700.00               เฉพาะเจาะจง ขันติชัยน้้ำด่ืม 700.00 ขันติชัยน ้าด่ืม 700.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.113 4 สิงหาคม 2565

2 ซื อวัสดุส้านักงาน 1,050.00            1,050.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 1,050.00 บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 1,050.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.114 4 สิงหาคม 2565

3 ซื อวัสดุส้านักงาน 2,400.00            2,400.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 2,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 2,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.115 4 สิงหาคม 2565

4 ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2565 217.42               217.42               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ นติ ง 217.42 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ นติ ง 217.42 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.116 4 สิงหาคม 2565

5 จ้างเหมาติดฟิล์มกระจก แบบกรองแสงได้ 41,870.00          41,870.00          เฉพาะเจาะจง พีพี เฟอร์นิเจอร์ 41,870.00 พีพี เฟอร์นิเจอร์ 41,870.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.117 5 สิงหาคม 2565

6 ซื อวัสดุโครงการ (วัสดุส้านักงาน) 240.00               240.00               เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นำวีคอมพิวเตอร์ 240.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 240.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.118 8 สิงหาคม 2565

7 ซื อวัสดุโครงการ (วัสดุส้านักงาน) 240.00               240.00               เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นำวีคอมพิวเตอร์ 240.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 240.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.119 8 สิงหาคม 2565

8 ถ่ายเอกสาร 300.00               300.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ำยนำยกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ำกัด 300.00 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ากัด 300.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.120 15 สิงหาคม 2565

9 ผลิตส่ือแผ่นพับ 8,700.00            8,700.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ำยนำยกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ำกัด 8,700.00 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ากัด 8,700.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.121 15 สิงหาคม 2565

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,300.00            2,300.00            เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นำวีคอมพิวเตอร์ 2,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 2,300.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.122 15 สิงหาคม 2565

11 จ้ำงท้ำป้ำยอะคริลิกหน้ำอำคำรส้ำนักงำน 32,500.00          32,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ำยนำยกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ำกัด 32,500.00 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ากัด 32,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.123 16 สิงหาคม 2565

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  2  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุปและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  2  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

12 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุส้ำนักงำน) 1,000.00            1,000.00            เฉพาะเจาะจง โฟร์สตำร์ สเตช่ันเนอร่ี 1,000.00 โฟร์สตาร์ สเตช่ันเนอร่ี 1,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.124 16 สิงหาคม 2565

13 จ้ำงติดต้ังกล้องวงจรปิดและย้ำยกล้อง 3,210.00            3,210.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บีนเฟอร์ จ้ำกัด 3,210.00 บริษัท บีนเฟอร์ จ้ากัด 3,210.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.125 16 สิงหาคม 2565

14 ซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 50,400.00          50,400.00          เฉพาะเจาะจง นำยสุทธิภัทร พำนฟัก 50,400.00 นายสุทธิภัทร พานฟัก 50,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.126 25 สิงหาคม 2565

15 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมพนักงำนขับรถยนต์ 3,600.00            3,600.00            เฉพาะเจาะจง นำยพรเพชร  แก้วสำยทอง 3,600.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.127 30 สิงหาคม 2565


