
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพวิเตอร์) 3,750.00                     3,750.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.96

เสนอราคา 3,750.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 3,750.- บาท ลงวันที ่6 กนัยายน 2562

2 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 310.00                        310.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.97

เสนอราคา 310.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 310.- บาท ลงวันที ่6 กนัยายน 2562

3 ซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือนกันยายน 2562 480.00                        480.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.98

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

4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,110.00                     1,110.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.99

เสนอราคา 1,110.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,110.- บาท ลงวันที ่6 กนัยายน 2562

5 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,600.00                     3,600.00             เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์  เดชอุดม นายอัศวิชช์  เดชอุดม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.100

เสนอราคา 3,600.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 3,600.- บาท ลงวันที ่9 กนัยายน 2562

6 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 530.00                        530.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ทพ.วทัศนา บริหาร (สาขา3)หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ทพ.วทัศนา บริหาร (สาขา3)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว 119

เสนอราคา 530.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 530.- บาท

7 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 1,130.00                     130.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 1,130.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,130.- บาท

8 ค่าเช่าหอ้งประชุม 6,000.00                     6,000.00             เฉพาะเจาะจง บ้านฟา้ใส รีสอร์ท บ้านฟา้ใส รีสอร์ท ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ ว119

เสนอราคา 6,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 6,000.- บาท

9 เช่าอาคารส้านักงาน 444,000.00                  444,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญเบญญา  อัฒฑพณิชภณ นางสาวชัญเบญญา  อัฒฑพณิชภณ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.101

ปีงบประมาณ. 2563 เสนอราคา 444,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 444,000.- บาท ลงวันที ่23 กนัยายน 2562

10 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 32,100.00                   32,100.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ราชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ราชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.102

ปีงบประมาณ. 2563 เสนอราคา 32,100.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 32,100.- บาท ลงวันที ่23 กนัยายน 2562

11 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ปฏบิัติ 96,000.00                   96,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวาทิน  ทิมพทิักษ์ นายวาทิน  ทิมพทิักษ์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.103

หน้าทีรั่กษาความปลอดภยั เสนอราคา 96,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 96,000.- บาท ลงวันที ่23 กนัยายน 2562

ปีงบประมาณ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2562
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 2  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2562
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12 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ปฏบิัติ 43,200.00                   43,200.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี ส าเภาทอง นางสาวรัชนี ส าเภาทอง ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.104

หน้าทีท่ าความสะอาดส านักงาน เสนอราคา 43,200.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 43,200.- บาท ลงวันที ่23 กนัยายน 2562

ปีงบประมาณ. 2563

13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ปฏบิัติ 128,400.00                  128,400.00         เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ  ทิมพทิักษ์ นายทวีศักด์ิ  ทิมพทิักษ์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.105

หน้าทีพ่นักงานขับรถยนต์ เสนอราคา 128,400.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 128,400.- บาท ลงวันที ่23 กนัยายน 2562

ปีงบประมาณ. 2563


