
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ำด่ืม เดือนสิงหำคม 2563 300.00                        300.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีนัส วอเตอร์ ร้ำนวีนัส วอเตอร์ ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.84

รำคำท่ีเสนอ 300.- บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง 300- บำท ลงวันท่ี 5 สิงหำคม 2563

2 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุกำรแพทย์) 10,000.00                   10,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ แอม คอม ร้ำนไอ แอม คอม ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 21/2563

รำคำท่ีเสนอ 10,000.- บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง 10,000.- บำท ลงวันท่ี 13 สิงหำคม 2563

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 8,000.00                     8,000.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 22/2563

รำคำท่ีเสนอ 7,962.- บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง 7,962.- บำท ลงวันท่ี 13 สิงหำคม 2563

4 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนฯ 8,000.00                     8,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ท ไอที ร้ำนสมำร์ท ไอที ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 23/2563

รำคำท่ีเสนอ 7,930.- บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง 7,930.- บำท ลงวันท่ี 13 สิงหำคม 2563

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 1,010.00                     1,010.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.88

รำคำท่ีเสนอ 1,010.- บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง 1,010.- บำท ลงวันท่ี 11 สิงหำคม 2563

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร A4 3,548.00                     3,548.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รำชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รำชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.89

รำคำท่ีเสนอ 3,547.69- บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง 3,547.69- บำท ลงวันท่ี 11 สิงหำคม 2563

7 ค่ำเช่ำเวลำออกอำกำศสถำนีวิทยุและ 140,000.00                  140,000.00         เฉพำะเจำะจง ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ

เว็บไซต์ออนไลน์ 8 จังหวัด ลงวันท่ี 14 สิงหำคม 2563

รำชบุรี 10,000.00           นำยชยุต กมลคุณำมัย ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 24/2563 

เพชรบุรี 18,000.00           นำงสำวพวงมำลัย กลมพันธ์ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 25/2563

นครปฐม 24,000.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บำงแก้วมีเดีย ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 26/2563

สมุทรสำคร 12,000.00           นำยสุรพล ระวิวงษ์ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 27/2563

สมุทรสงครำม 6,000.00             นำงสำวมนัสนันท์ นำมอ้ำไพ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 28/2563

สุพรรณบุรี 20,000.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ซี.จี.มีเดีย ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 29/2563

กำญจนบุรี 30,000.00           ส้ำนักข่ำว RNN โดย นำงสำวพจนินทร์ จุลขันธ์ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 30/2563

ประจวบคีรีขันธ์ 20,000.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มิกซ์วันไลฟ์สเตช่ัน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 31/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม 2563

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  4 เดือน   กันยำยน  พ.ศ. 2563
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8 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุส้ำนักงำน) 2,250.00                     2,250.00             เฉพำะเจำะจง 0.00 ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.91

รำคำท่ีเสนอ 2,250- บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง 2,250- บำท ลงวันท่ี 14 สิงหำคม 2563

9 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมพนักงำน 3,600.00                     3,600.00             เฉพำะเจำะจง นำยอัศวิชช์ เดชอุดม นำยอัศวิชช์ เดชอุดม ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ สธ 0812.1/พ.92

ขับรถยนต์ รำคำท่ีเสนอ 3,600- บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง 3,600- บำท ลงวันท่ี 18 สิงหำคม 2563

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,410.00                     8,410.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ แอม คอม ร้ำนไอ แอม คอม ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 32/2563

รำคำท่ีเสนอ 8,410.- บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง 8,410.- บำท ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2563


