
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 600.00                        600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เค.วาย ปิโตรเลียม(2008) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ บริษัท ซี.เค.วาย ปิโตรเลียม(2008) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ TI2001-00191

เสนอราคา 600.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 600.- บาท ลงวันที ่6 มกราคม 2563

2 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 500.00                        500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 2812229/56245

เสนอราคา 500.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 500.- บาท ลงวันที ่7 มกราคม 2563

3 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 3,550.00                     3,550.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.15

เสนอราคา 3,540.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 3,540.- บาท ลงวันที ่7 มกราคม 2563

4 ซ้ือน้า้ด่ืม เดือนมกราคม 2563 300.00                        300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.16

เสนอราคา 300.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 300.- บาท ลงวันที ่7 มกราคม 2563

5 จ้างเช็คระยะ 140,000 กม. 2,854.23                     2,854.23             เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบรีุ ผู้จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากัด บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบรีุ ผู้จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.17

ทะเบียน ฆษ 8723 รบ. เสนอราคา 2,854.23- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 2,854.23- บาท ลงวันที ่7 มกราคม 2563

6 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 200.00                        200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษัท ปโิตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ้ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0241671/04834

เสนอราคา 200.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 200.- บาท ลงวันที ่10 มกราคม 2563

7 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 160.00                        160.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษัท ปโิตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ้ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0241822/04837

เสนอราคา 160.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 160.- บาท ลงวันที ่13 มกราคม 2563

8 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 410.00                        410.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0244958/04900

เสนอราคา 410.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 410.- บาท ลงวันที ่13 มกราคม 2563

9 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 1,170.00                     1,170.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0244967/04900

เสนอราคา 1,170.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,170.- บาท ลงวันที ่14 มกราคม 2563

10 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 480.00                        480.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ทพ.วทัศนา บริการ (สาขา3)หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ทพ.วทัศนา บริการ (สาขา3)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 27281/546

เสนอราคา 480.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 480.- บาท ลงวันที ่15 มกราคม 2563

11 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 350.00                        350.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0241850/04837

เสนอราคา 350.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 350.- บาท ลงวันที ่17 มกราคม 2563

12 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 860.00                        860.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ทพ.วทัศนา บริการ (สาขา3)หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ทพ.วทัศนา บริการ (สาขา3)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 27317/547

เสนอราคา 860.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 860.- บาท ลงวันที ่20 มกราคม 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 3  เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 3  เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563

13 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส้านักงาน) 708.00                        708.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.21

เสนอราคา 708.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 708.- บาท ลงวันที ่21 มกราคม 2563

14 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส้านักงาน) 140.00                        140.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.22

เสนอราคา 140.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 140.- บาท ลงวันที ่21 มกราคม 2563

15 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส้านักงาน) 2,000.00                     2,000.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.23

เสนอราคา 1,988.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,988.- บาท ลงวันที ่21 มกราคม 2563

16 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส้านักงาน) 2,000.00                     2,000.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.24

เสนอราคา 1,688.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,688.- บาท ลงวันที ่21 มกราคม 2563

17 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส้านักงาน) 312.00                        312.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท ไอที ร้านสมาร์ท ไอที ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.25

เสนอราคา 312.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 312.- บาท ลงวันที ่21 มกราคม 2563

18 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส้านักงาน) 1,000.00                     1,000.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจา้กัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.26

เสนอราคา 996.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 996.- บาท ลงวันที ่21 มกราคม 2563

19 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 500.00                        500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0251659/05034

เสนอราคา 350.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 350.- บาท ลงวันที ่27 มกราคม 2563

20 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 1,200.00                     1,200.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จา้กัด บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 1633490030000630

เสนอราคา 1,200.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,200.- บาท ลงวันที ่28 มกราคม 2563

21 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 1,500.00                     1,500.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ใหญ่การค้า ส้านักงานใหญ่ หา้งหุน้ส่วนจา้กัด ใหญ่การค้า ส้านักงานใหญ่ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 01465/030

เสนอราคา 1,500.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,500.- บาท ลงวันที ่28 มกราคม 2563

22 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 700.00                        700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0251676/05034

เสนอราคา 700.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 700.- บาท ลงวันที ่31 มกราคม 2563

23 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิง 1,000.00                     1,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จา้กัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0251674/05034

เสนอราคา 420.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 420.- บาท ลงวันที ่31 มกราคม 2563


