
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างท าป้ายไวนิล 300.00                        300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองราชการพมิพ์ ร้านเมืองราชการพมิพ์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.2 ตรวจรับ

เสนอราคา 300.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 300.- บาท ลงวันที ่2 พฤศจกิายน 2561

2 จ้างท าไวนิลประชาสัมพนัธ์ 17,900.00                   17,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองราชการพมิพ์ ร้านเมืองราชการพมิพ์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ พ.6/2562

เสนอราคา 17,900.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 17,900.- บาท ลงวันที ่14 พฤศจกิายน 2561

3 ซ้ือคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 16,000.00                   16,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั อูโน่ โซลูชัน่ส์ จ ากัด บริษทั อูโน่ โซลูชัน่ส์ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ  7/2562

เสนอราคา 16,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,000.- บาท ลงวันที ่14 พฤศจิกายน 2561

4 เช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นางนิพสัตรา  อบเชย นางนิพสัตรา  อบเชย ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/3 ตรวจรับ

เสนอราคา 1,800.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,800.- บาท ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2561

5 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 3,400.00                     3,400.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.4 ตรวจรับ

เสนอราคา 3,400.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 3,400.- บาท ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2561

6 ซ้ือวัสดุโครงการ 4,000.00                     4,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสามาร์ท ไอที ร้านสามาร์ท ไอที ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/19 ตรวจรับ

เสนอราคา 4,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,000.- บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2561

7 จ้างถ่ายเอกสาร 7,380.00                     7,380.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ  10/2562

เสนอราคา 7,380.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 7,380.- บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2561

8 เช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.9 ตรวจรับ

เสนอราคา 1,800.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,800.- บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2561

9 เช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.10 ตรวจรับ

เสนอราคา 1,800.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,800.- บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2561

10 เช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 3,600.00                     3,600.00             เฉพาะเจาะจง นายรุ่งอรุณ  ไม้อยู่ นายรุ่งอรุณ  ไม้อยู่ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.11 ตรวจรับ

เสนอราคา 3,600.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 3,600.- บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2561

11 เช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.12 ตรวจรับ

เสนอราคา 1,800.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,800.- บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2561
ศูนย์สุขภำพจิตที ่5

วันที ่ 3  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ. 2562
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12 เช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นายรุ่งอรุณ  ไม้อยู่ นายรุ่งอรุณ  ไม้อยู่ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.13 ตรวจรับ

เสนอราคา 1,800.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,800.- บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2561

13 เช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.14 ตรวจรับ

เสนอราคา 1,800.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,800.- บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2561

14 เช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ นายสมเกียรติ  หลวงจันทร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.15 ตรวจรับ

เสนอราคา 1,800.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,800.- บาท ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2561


