
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างถ่ายเอกสาร A4 7,000.00                     7,000.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ศูนย์ถ่ายเอกสารนายกมล ประดิษฐาน ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.27

เสนอราคา 7,000.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 7,000.- บาท ลงวันที ่3 กุมภาพนัธ์ 2563

2 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 1,200.00                     1,200.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อักษรศีล หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.28

เสนอราคา 1,200.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,200.- บาท ลงวันที ่3 กุมภาพนัธ์ 2563

3 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 700.00                        700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0240028/04801

เสนอราคา 700.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 700.- บาท ลงวันที ่ 4 กุมภาพนัธ์ 2563

4 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 400.00                        400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0251694/05034

เสนอราคา 400.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 400.- บาท ลงวันที ่ 7 กุมภาพนัธ์ 2563

5 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 150.00                        150.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0251604/05033

เสนอราคา 150.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 150.- บาท ลงวันที ่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563

6 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 400.00                        400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 2220129/44403

เสนอราคา 400.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 400.- บาท ลงวันที ่ 12 กุมภาพนัธ์ 2563

7 จ้างต่ออายุโดเมนเนมและ Hosting 2,482.80                     2,482.80             เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮสต้ิง โลตัส จ ากัด บริษทั โฮสต้ิง โลตัส จ ากัด ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.29

เสนอราคา 2,482.80- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 2,482.80- บาท ลงวันที ่ 12 กุมภาพนัธ์ 2563

8 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 1,260.00                     1,260.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.30

เสนอราคา 1,260.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,260.- บาท ลงวันที ่12 กุมภาพนัธ์ 2563

9 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพวิเตอร์) 2,650.00                     2,650.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.31

เสนอราคา 2,650.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 2,650.- บาท ลงวันที ่12 กุมภาพนัธ์ 2563

10 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 280.00                        280.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 2811007/56221

เสนอราคา 280.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 280.- บาท ลงวันที ่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563

11 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 600.00                        600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 0251627/05033

เสนอราคา 600.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 600.- บาท ลงวันที ่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 4  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5

วันที ่ 4  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563

12 ซ้ือน้ าด่ืม เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 300.00                        300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.32

เสนอราคา 300.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 300.- บาท ลงวันที ่18 กุมภาพนัธ์ 2563

13 จ้างท าป้ายไวนิล 2,000.00                     2,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองราชการพมิพ์ ร้านเมืองราชการพมิพ์ ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.33

เสนอราคา 1,886.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,886.- บาท ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2563

14 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 110.00                        110.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 2430953/48620

เสนอราคา 110.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 110.- บาท ลงวันที ่ 24 กุมภาพนัธ์ 2563

15 ซ้ือกาวดักหนู 1,200.00                     1,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท ไอที ร้านสมาร์ท ไอที ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ สธ 0812.1/พ.34

เสนอราคา 1,200.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 1,200.- บาท ลงวันที ่27 กุมภาพนัธ์ 2563

16 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 350.00                        350.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 2430968/48620

เสนอราคา 350.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 350.- บาท ลงวันที ่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563

17 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 150.00                        150.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษทั ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบพสัดุ 2430970/48620

เสนอราคา 150.- บาท ราคาทีต่กลงซ้ือจ้าง 150.- บาท ลงวันที ่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563


