
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 จ้างเช็คระยะ 160,000 กม. รถราชการ 7,308.64                     7,308.64             เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้ผลิตและจ าหน่ายโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้ผลิตและจ าหน่ายโตโยต้า จ ากัดปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 18/2563

ทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร ราคาท่ีเสนอ 7,308.64.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 7,308.64- บาท ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563

2 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน, 30,500.00                   30,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 20/2563

วัสดุการแพทย์) ราคาท่ีเสนอ 30,500.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 490,000.- บาท ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563

3 ซ้ือน้ าด่ืม เดือนกรกฎาคม 2563 300.00                        300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ ร้านวีนัส วอเตอร์ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.71

ราคาท่ีเสนอ 300.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 300.- บาท ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563

4 จ้างท าตรายาง 600.00                        600.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.72

ราคาท่ีเสนอ 300.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 600.- บาท ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

5 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 4,000.00                     4,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีแอร์ ร้านปราณีแอร์ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.73

ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 3,500.- บาท ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

6 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 36,000.00                   36,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม คอม ร้านไอ แอม คอม ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 19/2563

ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 36,000.- บาท ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563

7 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 3,680.00                     3,680.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.75

ราคาท่ีเสนอ 3,667.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 3,667.- บาท ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563

8 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 2,000.00                     2,000.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.76

ราคาท่ีเสนอ 1,972.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 1,972.- บาท ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563

9 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3,600.00                     3,600.00             เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.77

ขับรถยนต์ ราคาท่ีเสนอ 3,600.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 3,118.- บาท ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563

10 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00                     1,800.00             เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.79

ขับรถยนต์ ราคาท่ีเสนอ 1,8000.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 1,800.- บาท ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563

11 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 240.00                        240.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.80

ราคาท่ีเสนอ 240.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 240.- บาท ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม 2563

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  10  เดือน   สิงหำคม  พ.ศ. 2563
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม 2563

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  10  เดือน   สิงหำคม  พ.ศ. 2563

12 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3,600.00                     3,600.00             เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.81

ขับรถยนต์ ราคาท่ีเสนอ 3,600.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 3,600.- บาท ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563

13 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 825.00                        825.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.82

ราคาท่ีเสนอ 825.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 825.- บาท ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

14 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 175.00                        175.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียเกล้ือ ร้านเฮียเกล้ือ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.83

ราคาท่ีเสนอ 175.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 175.- บาท ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563


