
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุโครงการ 9,000.00                     9,000.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 20/2562

เสนอราคา 8,280.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 8,280.- บาท ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

2 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 450.00                        450.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 450.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 450.- บาท

3 ซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 480.00                        480.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.85

เสนอราคา 480.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 480.- บาท ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2562

4 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 1,200.00                     1,200.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 1,200.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,200.- บาท

5 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 350.00                        350.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 350.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 350.- บาท

6 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 500.00                        500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 500.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 500.- บาท

7 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 220.00                        220.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 220.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 220.- บาท

8 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 900.00                        900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วงษไ์อริณ จ ากัด บริษทั วงษไ์อริณ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 900.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 900.- บาท

9 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 1,360.00                     1,360.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 1,360.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,360.- บาท

10 ซ้ือวัสดุโครงการ 500.00                        500.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.86

เสนอราคา 150.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 150.- บาท ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2562

11 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,300.00                     3,300.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.87

เสนอราคา 3,270.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 3,270.- บาท ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 1  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2562
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หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
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วันที ่ 1  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2562

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านฯ 1,500.00                     1,500.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.88

เสนอราคา 1,250.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,250.- บาท ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2562

13 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 760.00                        760.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 760.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 760.- บาท

14 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ 7,580.00                     7,580.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 21/2562

เสนอราคา 7,580.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 7,580.- บาท ลงวันที ่22 กรกฎาคม 2562

15 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 11,000.00                   11,000.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 22/2562

เสนอราคา 10,131.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 10,131.- บาท ลงวันที ่22 กรกฎาคม 2562

16 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 500.00                        500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 500.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 500.- บาท

17 ค่าเช่าหอ้งประชุม 5,000.00                     5,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ธารา มันตรา จา้กัด บริษทั ธารา มันตรา จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 5,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 5,000.- บาท

18 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 1,000.00                     1,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 1,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,000.- บาท

19 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 1,100.00                     1,100.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ทพ.วทัศนา บริการ (สาขา 3)หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ทพ.วทัศนา บริการ (สาขา 3)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 1,100.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,100.- บาท

20 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 1,400.00                     1,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 1,400.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,400.- บาท


