
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ำด่ืม เดือนมิถุนำยน 2564 300.00               300.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีนัส วอเตอร์ 300.00 ร้ำนวีนัส วอเตอร์ 300.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.49 1 มิถุนายน 2564

2 จ้ำงถ่ำยเอกสำรสี A4 3,210.00            3,210.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองรำชกำรพิมพ์ 3,210.00 ร้ำนเมืองรำชกำรพิมพ์ 3,210.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.50 1 มิถุนายน 2564

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,380.00            4,380.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ แอม คอม 4,380.00 ร้ำนไอ แอม คอม 4,380.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.51 1 มิถุนายน 2564

4 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนฯ 1,500.00            1,500.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 825.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 825.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.52 1 มิถุนายน 2564

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 1,500.00            1,500.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 1,500.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 1,500.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.52 1 มิถุนายน 2564

6 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนฯ 220.00               220.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนำพรรณ 220.00 ร้ำนธนำพรรณ 220.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.54 1 มิถุนายน 2564

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 10,000.00          10,000.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 8,059.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 8,059.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 18/2564 9 มิถุนายน 2564

8 จ้ำงเหมำผลิตและเผยแพร่ส่ือกำรด้ำเนินงำน 20,000.00          20,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยธัญพร ดังตรำชู 20,000.00 นำยธัญพร ดังตรำชู 20,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 19/2564 10 มิถุนายน 2564

เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงใจในชุมชนฯ

9 จ้ำงเหมำขนย้ำยดินจำกสสจ.สมุทรสงครำม 145,000.00         145,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุทธิภัทร รุ่งเรือง 145,000.00 นำยสุทธิภัทร รุ่งเรือง 145,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 20/2564 15 มิถุนายน 2564

ไปยังสถำนท่ีก่อสร้ำงศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

10 จ้ำงท้ำส่ือสุขภำพจิต 173,700.00         173,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองรำชกำรพิมพ์ 173,700.00 ร้ำนเมืองรำชกำรพิมพ์ 173,700.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 21/2564

11 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุส้ำนักงำน) 600.00               600.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 405.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 405.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.59 15 มิถุนายน 2564

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  5  เดือน   กรกฎำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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12 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุคอมพิวเตอร์) 2,650.00            2,650.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ แอม คอม 2,650.00 ร้ำนไอ แอม คอม 2,650.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.60 15 มิถุนายน 2564

13 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุคอมพิวเตอร์) 2,650.00            2,650.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ แอม คอม 2,650.00 ร้ำนไอ แอม คอม 2,650.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.61 15 มิถุนายน 2564

14 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมพนักงำน 5,400.00            5,400.00            เฉพำะเจำะจง นำยพรเพชร แก้วสำยทอง 5,400.00 นำยพรเพชร แก้วสำยทอง 5,400.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ขับรถยนต์

15 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมพนักงำน 14,400.00          14,400.00          เฉพำะเจำะจง นำยพรเพชร แก้วสำยทอง 14,400.00 นำยพรเพชร แก้วสำยทอง 14,400.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ขับรถยนต์

16 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมพนักงำน 3,600.00            3,600.00            เฉพำะเจำะจง นำยพรเพชร แก้วสำยทอง 3,600.00 นำยพรเพชร แก้วสำยทอง 3,600.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.64 15 มิถุนายน 2564

ขับรถยนต์

17 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุส้ำนักงำน) 1,525.00            1,525.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 1,525.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 1,525.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.65 15 มิถุนายน 2564

18 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุส้ำนักงำน) 2,500.00            2,500.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 895.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 895.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.66 15 มิถุนายน 2564

19 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุคอมพิวเตอร์) 2,500.00            2,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ แอม คอม 1,280.00 ร้ำนไอ แอม คอม 1,280.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.67 15 มิถุนายน 2564

20 ซ้ือวัสดุโครงกำร (วัสดุส้ำนักงำน) 4,150.00            4,150.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 3,915.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อักษรศีล 3,915.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.68 15 มิถุนายน 2564

21 เช่ำเวลำออกอำกำศสถำนีวิทยุและเว็บไซต์ 177,500.00         177,500.00         เฉพำะเจำะจง จังหวัดรำชบุรี นำยชยุต กมลคุณำทัย 15,000.00 จังหวัดรำชบุรี นำยชยุต กมลคุณำทัย 15,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 24/2564 21 มิถุนายน 2564

ออนไลน์ เขตสุขภำพท่ี 5 8 จังหวัด -                    จังหวัดเพชรบุรี นำงสำวพวงมำลัย กลมพันธ์ 22,500.00 จังหวัดเพชรบุรี นำงสำวพวงมำลัย กลมพันธ์ 15,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 25/2564 21 มิถุนายน 2564

-                    นครปฐม ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บำงแก้วมีเดีย 30,000.00 นครปฐม ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บำงแก้วมีเดีย 15,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 26/2564 21 มิถุนายน 2564

-                    สมุทรสำคร นำยสุรพล ระวิวงษ์ 15,000.00 สมุทรสำคร นำยสุรพล ระวิวงษ์ 15,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 27/2564 21 มิถุนายน 2564

-                    สุพรรณบุรี ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ซี.จี.มีเดีย 25,000.00 สุพรรณบุรี ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ซี.จี.มีเดีย 15,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 28/2564 21 มิถุนายน 2564
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-                    กำญจนบุรี ส้ำนักข่ำว RNN.com โดยนำงสำวพจนินท์ จุลขันธ์37,500.00 กำญจนบุรี ส้ำนักข่ำว RNN.com โดยนำงสำวพจนินท์ จุลขันธ์15,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 29/2564 21 มิถุนายน 2564

-                    สมุทรสงครำม นำงสำวมนัสนันท์ นำมอ้ำไพ 7,500.00 สมุทรสงครำม นำงสำวมนัสนันท์ นำมอ้ำไพ 15,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 30/2564 21 มิถุนายน 2564

-                    ประจวบคีรีขันธ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มิกซ์วันไลฟ์สเตช่ัน25,000.00 ประจวบคีรีขันธ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด มิกซ์วันไลฟ์สเตช่ัน15,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 31/2564 21 มิถุนายน 2564

-                    

22 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ี 7,200.00            7,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนี  ส้ำเภำทอง 7,200.00 นำงสำวรัชนี  ส้ำเภำทอง 7,200.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 34/2564 30 มิถุนายน 2564

ท้ำควำมสะอำด จ้ำนวน 2 เดือน -                    

-                    

23 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ี 16,000.00          16,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยวำทิน ทิมพิทักษ์ 16,000.00 นำยวำทิน ทิมพิทักษ์ 16,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 33/2564 30 มิถุนายน 2564

รักษำควำมปลอดภัย จ้ำนวน 2 เดือน -                    

-                    

24 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ้ำนวน 2 เดือน 4,280.00            4,280.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รำชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 4,280.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รำชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 4,280.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.72 30 มิถุนายน 2564

-                    

25 เช่ำอำคำรส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 เดือน 74,000.00          74,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวชัญเบญญำ อัฒฑพณิชภณ 74,000.00 นำงสำวชัญเบญญำ อัฒฑพณิชภณ 74,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข 35/2564 30 มิถุนายน 2564

-                    

26 จ้ำงผลิตสปอร์ตวิทยุสุขภำพจิต 2,000.00            2,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวพวงมำลัย กลมพันธ์ 2,000.00 นำงสำวพวงมำลัย กลมพันธ์ 2,000.00 ถูกต้องตำมเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.72 30 มิถุนายน 2564

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    


