
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

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

2 ซ้ือน้า้ด่ืม ประจา้เดือนสิงหาคม 2562 480.00                        480.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.91

เสนอราคา 480.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 480.- บาท ลงวันที ่7 สิงหาคม 2562

3 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข 1,556.85                     1,556.85             เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัด บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.92

ทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร เสนอราคา 1,556.85- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,556.85- บาท ลงวันที ่8 สิงหาคม 2562

4 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพวิเตอร์) 2,650.00                     2,650.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.93

เสนอราคา 2,650.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 2,650.- บาท ลงวันที ่9 สิงหาคม 2562

5 จ้างท าป้ายไวนิล 7,200.00                     7,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองราชการพมิพ์ ร้านเมืองราชการพมิพ์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.94

เสนอราคา 7,200.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 7,200.- บาท ลงวันที ่9 สิงหาคม 2562

6 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์  เดชอุดม นายอัศวิชช์  เดชอุดม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.95

เสนอราคา 1,800.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,800.- บาท ลงวันที ่9 สิงหาคม 2562

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

เสนอราคา 500.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 500.- บาท

8 ค่าเช่าหอ้งประชุม 3,000.00                     3,000.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์อนามัยที ่5 จังหวัดราชบุรี ศูนย์อนามัยที ่5 จังหวัดราชบุรี ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 3,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 3,000.- บาท

9 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 600.00                        600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 600.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 600.- บาท

10 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 760.20                        760.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั บางจากกรีนเนท จ ากัด บริษทั บางจากกรีนเนท จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 760.20.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 760.20.- บาท

11 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 800.00                        800.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทรัพย์สมพศิปิโตรเลียม หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทรัพย์สมพศิปิโตรเลียม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 800.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 800.- บาท

12 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 700.00                        700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2562
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 4  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2562
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เสนอราคา 700.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 700.- บาท

13 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 870.00                        870.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พรรัชชา หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พรรัชชา ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 870.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 870.- บาท

13 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 750.00                        750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 750.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 750.- บาท

14 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 680.00                        680.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 680.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 680.- บาท


