
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุโครงการ 440.00                        440.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.72

เสนอราคา 440.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 440.- บาท ลงวันที ่5 มถินุายน 2562

2 ซ้ือวัสดุโครงการ 1,000.00                     1,000.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.73

เสนอราคา 260.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 260.- บาท ลงวันที ่5 มถินุายน 2562

3 ซ้ือน้า้ด่ืมประจา้เดือนมิถุนายน 2562 480.00                        480.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.74

เสนอราคา 480.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 480.- บาท ลงวันที ่6 มถินุายน 2562

4 ซ้ือวัสดุโครงการ (เพิม่เติม) 280.00                        280.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.75

เสนอราคา 280.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 280.- บาท ลงวันที ่6 มถินุายน 2562

5 จ้างจัดบอร์ดนิทรรศการ 5,000.00                     5,000.00             เฉพาะเจาะจง นางอารี จันใด นางอารี จันใด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.76

เสนอราคา 5,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 5,000.- บาท ลงวันที ่21 มถินุายน 2562

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,600.00                     3,600.00             เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.77

เสนอราคา 3,600.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 3,600.- บาท ลงวันที ่21 มถินุายน 2562

7 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.78

เสนอราคา 1,800.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,800- บาท ลงวันที ่27 มถินุายน 2562

8 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ืองส้ารองไฟฟา้ 850.00                        850.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.79

เสนอราคา 850.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 850.- บาท ลงวันที ่27 มถินุายน 2562

9 จ้างเช็คระยะ 130,000 กม. รถยนต์ 3,912.46                     3,912.46             เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบรีุ ผู้จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากัด บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบรีุ ผู้จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.80

หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กทม. เสนอราคา 3,912.46- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 3,912.46- บาท ลงวันที ่27 มถินุายน 2562

10 ซ้ือวัสดุโครงการ 1,000.00                     1,000.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.81

เสนอราคา 520.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 520.- บาท ลงวันที ่27 มถินุายน 2562

11 จ้างเปล่ียนกระจกฝาท้าย รถยนต์ 4,280.00                     4,280.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อัญชุลี หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อัญชุลี ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.82

หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กทม. เสนอราคา 4,280.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 4,280.- บาท ลงวันที ่27 มถินุายน 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2562
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 1  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2562
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 1  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

12 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,600.00                     3,600.00             เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม ปฎบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.83

เสนอราคา 3,600.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 3,600.- บาท ลงวันที ่27 มถินุายน 2562


