
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือน้า้ด่ืม ประจา้เดือนมีนาคม 2562 480.00                        480.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.42

เสนอราคา 480.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 480.- บาท ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562

2 ซ้ือน้า้มันเชือ้เพลิง 3,000.00                      2,820.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

ราคาทีเ่สนอ 645.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 645.- บาท

หา้งหุน้ส่วนจา้กัด แดงบริการ หา้งหุน้ส่วนจา้กัด แดงบริการ

ราคาทีเ่สนอ 1,300.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,300.- บาท

ร้านชูศักด์ิการค้า ร้านชูศักด์ิการค้า

ราคาทีเ่สนอ 875.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 875.- บาท

3 เช่าหอ้งประชุม 3,000.00                      3,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จา้กัด บริษทั ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 3,000.- บาท ราคาทีต่กลงเช่า 3,000.- บาท

4 จ้างท้าสต๊ิกเกอร์ติดหน้ารถยนต์ราชการ 700.00                        700.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองราช การพมิพ์ ร้านเมืองราช การพมิพ์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.44

เสนอราคา 700.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 700.- บาท ลงวันที ่4 มีนาคม 2562

5 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,500.00                      6,500.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อักษรศีล หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที ่14/2562

เสนอราคา 6,468.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,468- บาท ลงวันที ่7 มีนาคม 2562

6 จ้างซ่อมเคร่ืองส้ารองไฟฟา้ 11,500.00                    11,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท ไอท ี ร้านสมาร์ท ไอที ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ใบส่ังจ้าง เลขที ่15/2562

เสนอราคา 11,500.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 11,500.- บาท ลงวันที ่7 มีนาคม 2562

7 จ้างเช็คซ่อมรถยนต์ราชการ 9,073.60                      9,073.60             เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบรีุ ผู้จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากัด บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบรีุ ผู้จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ใบส่ังจ้าง เลขที ่16/2562

หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กทม. เสนอราคา 9,073.60- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 9,073.60- บาท ลงวันที ่11 มีนาคม 2562

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านฯ 2,290.00                      2,290.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท ไอที ร้านสมาร์ท ไอที ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.47

เสนอราคา 2,290.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,290.- บาท ลงวันที ่8 มีนาคม 2562

9 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ฯ 2,600.00                      2,600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท ไอที ร้านสมาร์ท ไอที ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.48

เสนอราคา 2,600.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,600.- บาท ลงวันที ่8 มีนาคม 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2562
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 1  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2562
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10 ซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ 2,300.00                      2,300.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท ไอที ร้านสมาร์ท ไอที ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.49

เสนอราคา 2,300.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,300.- บาท ลงวันที ่8 มีนาคม 2562

11 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,950.00                      4,950.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.50

เสนอราคา 4,510.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,510.- บาท ลงวันที ่8 มีนาคม 2562

12 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 2,000.00                      2,000.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.51

เสนอราคา 2,000.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 2,000.- บาท ลงวันที ่19 มีนาคม 2562

13 ซ้ือวัสดุส้านักงานโครงการ 1,000.00                      1,000.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.52

เสนอราคา 260.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 260.- บาท ลงวันที ่19 มีนาคม 2562

14 ซ้ือแอนต้ีไวรัส Internet Security 12,000.00                    12,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพร์ส (1999) จา้กัด บริษทั ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพร์ส (1999) จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่17/2562

เสนอราคา 11,830.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 11,830.- บาท ลงวันที ่22 มีนาคม 2562

15 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์โครงการ 2,650.00                      2,650.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.54

เสนอราคา 2,650.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,650.- บาท ลงวันที ่29 มีนาคม 2562

16 ซ้ือวัสดุโครงการ 3,350.00                      3,350.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.55

เสนอราคา 3,350.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,350.- บาท ลงวันที ่29 มีนาคม 2562

17 ซ้ือวัสดุโครงการ 2,650.00                      2,650.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.56

เสนอราคา 2,650.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,650.- บาท ลงวันที ่29 มีนาคม 2562

18 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 1,000.00                      1,000.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.57

เสนอราคา 1,000.- บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,000.- บาท ลงวันที ่29 มีนาคม 2562

19 ซ้ือวัสดุส้านักงานโครงการ 2,750.00                      2,750.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.58

เสนอราคา 2,750.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,750.- บาท ลงวันที ่29 มีนาคม 2562


