
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 800.00               800.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.128 2 กันยายน 2565

2 ช าระค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือนสิงหาคม 2565 1,209.10            1,209.10            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,050.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,050.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.129 2 กันยายน 2565

3 จ้างถ่ายเอกสาร 6,007.00            6,007.00            เฉพาะเจาะจง แม่กลองก็อปป้ีเซอร์วิส 6,007.00 แม่กลองก็อปป้ีเซอร์วิส 6,007.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.130 2 กันยายน 2565

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 795.00               795.00               เฉพาะเจาะจง โฟร์สตาร์ สเตช่ันเนอร่ี 795.00 โฟร์สตาร์ สเตช่ันเนอร่ี 795.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.131 5 กันยายน 2565

5 ซ้ือวัสดุงานบ้านฯ 6,591.20            6,591.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท มหานครค้าวัสดุ จ ากัด 6,591.20 บริษัท มหานครค้าวัสดุ จ ากัด 6,591.20 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.132 5 กันยายน 2565

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.133 5 กันยายน 2565

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,260.00            4,260.00            เฉพาะเจาะจง โฟร์สตาร์ สเตช่ันเนอร่ี 4,260.00 โฟร์สตาร์ สเตช่ันเนอร่ี 4,260.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.134 5 กันยายน 2565

8 วัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 2,250.00            2,250.00            เฉพาะเจาะจง โฟร์สตาร์ สเตช่ันเนอร่ี 2,250.00 โฟร์สตาร์ สเตช่ันเนอร่ี 2,250.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.135 7 กันยายน 2565

9 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000.00          17,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 17,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 17,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.136 7 กันยายน 2565

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน,วัสดุงานบ้านฯ 7,945.00            7,945.00            เฉพาะเจาะจง โฟร์สตาร์ สเตช่ันเนอร่ี 7,945.00 โฟร์สตาร์ สเตช่ันเนอร่ี 7,945.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.137 9 กันยายน 2565

11 ต้นไม้ส าหรับปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าส านักงาน 19,600.00          19,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญานุช  อ้ังสุพ่วง 19,600.00 นางสาวชัญญานุช  อ้ังสุพ่วง 19,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.138 14 กันยายน 2565

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  6  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุปและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  6  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

12 ซ้ือน้ าด่ืม เดือนกันยายน 2565 500.00               500.00               เฉพาะเจาะจง ขันติชัยน้ าด่ืม 500.00 ขันติชัยน้ าด่ืม 500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.139 14 กันยายน 2565

13 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9,500.00            9,500.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 9,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 9,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.140 22 กันยายน 2565

14 ซ้ืออุปกรณ์เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 3,760.00            3,760.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 3,760.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 3,760.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.141 22 กันยายน 2565

15 ซ้ือเก้าอ้ีพลาสิตกแบบมีพนักพิง 8,120.00            8,120.00            เฉพาะเจาะจง พีพี เฟอร์นิเจอร์ 8,120.00 พีพี เฟอร์นิเจอร์ 8,120.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.142 23 กันยายน 2565

16 ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรและเคร่ืองมือช่าง 1,990.00            1,990.00            เฉพาะเจาะจง ทองประสิทธ์ิพาณิชย์ 1,990.00 ทองประสิทธ์ิพาณิชย์ 1,990.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.143 29 กันยายน 2565

17 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3 เดือน 6,420.00            6,420.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 6,420.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 6,420.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.144 29 กันยายน 2565

18 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 3 เดือน125,400.00         125,400.00         เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก125,400.00 ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก125,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.145 29 กันยายน 2565

19 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานท าความสะอาด จ านวน 3 เดือน   (25,500.-)25,500.00          25,500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาววันดี  ศะศิงาม 25,500.00 นางสาววันดี  ศะศิงาม 25,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.146 29 กันยายน 2565


