
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่าน า้ด่ืมประจา้เดือนมกราคม 2562 480.00                        480.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.24

เสนอราคา 300.- บาท ราคาทีต่กลงซื อ 300.- บาท ลงวันที ่2 มกราคม 2562

2 จ้างสปอตเผยแพร่สุขภาพจิต 2,500.00                     2,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนินทร์ จุลขันธ์ นางสาวพจนินท์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.26

เสนอราคา 2,500.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 2,500.- บาท ลงวันที ่7 มกราคม 2562

3 จ้างท าป้ายไวนิล (วันเด็ก) 1,000.00                     1,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองราชการพมิพ์ ร้านเมืองราชการพมิพ์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.27

เสนอราคา 1,000.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,000.- บาท ลงวันที ่7 มกราคม 2562

4 จ้างเช่าหอ้งประชุม 1,500.00                     1,500.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์อนามัยที ่5 ศูนย์อนามัยที ่5 ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 1,500.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,500.- บาท ลงวันที ่9 มกราคม 2562

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 200.00                        200.00               เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.30

เสนอราคา 200.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 200.- บาท ลงวันที ่9 มกราคม 2562

6 ซ้ือถุงผ้าส าหรับใส่หนังสือในโครงการ 3,600.00                     3,600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.28

เสนอราคา 3,600.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,600.- บาท ลงวันที ่14 มกราคม 2562

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00                     1,000.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดอักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจ ากัดอักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.31

เสนอราคา 929.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 929.- บาท ลงวันที ่25 มกราคม 2562

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00                     1,000.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดอักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจ ากัดอักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.32

เสนอราคา 989.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 989.- บาท ลงวันที ่25 มกราคม 2562

9 จ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00                     2,000.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.32.1

เสนอราคา 2,000.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 2,000.- บาท ลงวันที ่25 มกราคม 2562

10 จ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00                     2,000.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.32.2

เสนอราคา 2,000.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 2,000.- บาท ลงวันที ่25 มกราคม 2562

11 ขอซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 500.00                        500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 470.- บาท เสนอราคา 470.- บาท ลงวันที ่22 มกราคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2562
ศูนย์สุขภำพจิตที ่5

วันที ่ 1  เดือน   กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2562
ศูนย์สุขภำพจิตที ่5

วันที ่ 1  เดือน   กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2562

12 ขอซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 1,000.00                     1,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 1,000.- บาท เสนอราคา 1,000.- บาท ลงวันที ่29 มกราคม 2562

13 ขอซื อน า้มันเชื อเพลิง 500.00                        500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 400.- บาท เสนอราคา 400.- บาท ลงวันที ่30 มกราคม 2562


