
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนมกรำคม 2566 300.00               300.00               เฉพำะเจำะจง ขันติชัยน้้ำด่ืม 300.00 ขันติชัยน้้ำด่ืม 300.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.20 3 มกราคม 2566

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 2,530.00            2,530.00            เฉพำะเจำะจง โฟร์สตำร์ สเตช่ันเนอร่ี 2,530.00 โฟร์สตำร์ สเตช่ันเนอร่ี 2,530.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 15/2566 4 มกราคม 2566

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 800.00               800.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 800.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 800.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.22 4 มกราคม 2566

4 ช้ำระส่วนเกินค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 444.69               444.69               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รำชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 444.69 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รำชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 444.69 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.23 4 มกราคม 2566

เดือนธันวำคม 2565

5 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมพนักงำน 5,400.00            5,400.00            เฉพำะเจำะจง นำยพรเพชร แก้วสำยทอง 5,400.00 นำยพรเพชร แก้วสำยทอง 5,400.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 16/2566 5 มกราคม 2566

ขับรถยนต์ 22-24 ม.ค. 66

6 จ้ำงเหมำผลิตส่ือสุขภำพจิต 11,230.00          11,230.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ป้ำยนำยกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ำกัด 11,220.00 บริษัท ป้ำยนำยกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ำกัด 11,220.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 17/2566 13 มกราคม 2566

7 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุส้ำนักงำน) 2,800.00            2,800.00            เฉพำะเจำะจง โฟร์สตำร์ สเตช่ันเนอร่ี 2,800.00 โฟร์สตำร์ สเตช่ันเนอร่ี 2,800.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 18/2566 13 มกราคม 2566

8 จ้ำงเหมำจัดท้ำคู่มือ HERO Consultant 7,000.00            7,000.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ช.รดำเจริญพำณิช 7,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ช.รดำเจริญพำณิช 7,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 19/2566 23 มกราคม 2566

9 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 32,100.00          32,100.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำมปลอดภัย สมอเงิน พิศุทธ์ จ้ำกัด32,100.00 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย สมอเงิน พิศุทธ์ จ้ำกัด32,100.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 20/2566 26 มกราคม 2566

จ้ำนวน 2 เดือน

10 จ้ำงเหมำผลิตส่ือสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ 2,640.00            2,640.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ป้ำยนำยกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ำกัด 2,640.00 บริษัท ป้ำยนำยกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ำกัด 2,640.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 21/2566 26 มกราคม 2566

11 ซ้ือสิทธิกำรใช้งำนระบบห้องประชุม 8,200.00            8,200.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จ้ำกัด 8,200.00 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จ้ำกัด 8,200.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 22/2566 27 มกราคม 2566

ทำงไกล (12 เดือน)

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2566

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี   9  เดือน   กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2566

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุปและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2566

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี   9  เดือน   กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2566

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

12 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมพนักงำน 5,400.00            5,400.00            เฉพำะเจำะจง นำยพรเพชร  แก้วสำยทอง 5,400.00 นำยพรเพชร  แก้วสำยทอง 5,400.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 25/2566 7 กุมภาพันธ์ 2566

ขับรถยนต์ 19-21 กุมภำพันธ์ 2566

13 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุส้ำนักงำน) 3,760.00            3,760.00            เฉพำะเจำะจง โฟร์สตำร์ สเตช่ันเนอร่ี 3,760.00 โฟร์สตำร์ สเตช่ันเนอร่ี 3,760.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 23/2566 31 มกราคม 2566


