
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือตัววัดอุณหภูมิ 3,250.00                     3,250.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.39

เสนอราคา 3,250.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 3,250.- บาท ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563

2 จ้างก่อสร้างค่าอาคารท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 9,688,900.00               10,006,000.00     ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท พีทร้าคอนสตร๊ัคช่ัน จ ากัด บริษัท พีทร้าคอนสตร๊ัคช่ัน จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 2/2563

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5 3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร (e-bidding) เสนอราคา 8,407,900.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 8,407,900.- บาท ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563

3 จ้างท าป้ายไวนิล 200.00                        200.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองราช การพิมพ์ ร้านเมืองราช การพิมพ์ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.40

เสนอราคา 200.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 200.- บาท ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563

4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,700.00                     3,700.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา พลับพลา นางสาววรัญญา พลับพลา ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.41

เสนอราคา 3,700.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 3,700.- บาท ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563

5 ซ้ือโปรแกรมแอนต้ีไวรัส 11,550.00                   11,550.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.42

เสนอราคา 11,550.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 11,550.- บาท ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 600.00                        600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.43

เสนอราคา 540.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 540.- บาท ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,200.00                     2,200.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.44

เสนอราคา 2,194.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 2,194.- บาท ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563

8 ซ้ือน้ าด่ืม เดือนเมษายน 2563 300.00                        300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.45

เสนอราคา 300.- บาท ราคาท่ีตกลงซือจ้าง 300.- บาท ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 315.00                        315.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท ไอที ร้านสมาร์ท ไอที ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.46

เสนอราคา 315.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 315.- บาท ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563

10 จ้างถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 480,000.00                  480,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนพพล นิโครธานนท์ นายนพพล นิโครธานนท์ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 15/2563

เสนอราคา 480,000.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 480,000.- บาท ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563

11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 3,520.30                     3,520.30             เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัดปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.49

หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร เสนอราคา 3,520.30- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 3,520.30- บาท ลงวันท่ี 23 เมษายน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  10  เดือน   พฤษภำคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  10  เดือน   พฤษภำคม   พ.ศ. 2563

12 จ้างก่อสร้างอาคารส านักงาน 14,422,800.00             16,297,400.00     ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท พีทร้าคอนสตร๊ัคช่ัน จ ากัด บริษัท พีทร้าคอนสตร๊ัคช่ัน จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 3/2563

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5 2 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร (e-bidding) เสนอราคา 14,417,800.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 14,417,800.- บาท ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563


