
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,400.00          27,400.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 27,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 27,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข  12/2565 4 มกราคม 2565

2 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3,600.00            3,600.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.20 7 มกราคม 2565

ขับรถยนต์

3 ซ้ือน้ าด่ืม เดือนมกราคม 2565 300.00               300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์ 300.00 ร้านวีนัส วอเตอร์ 300.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.21 7 มกราคม 2565

4 จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ 15,000.00          15,000.00          เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  บุญม่ัน 15,000.00 นายธนกฤต  บุญม่ัน 15,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข  13/2565 10 มกราคม 2565

ของศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5 

5 ซ้ือวัสดุโครงการ (วัสดุส านักงาน) 2,000.00            2,000.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล 1,996.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล 1,996.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.23 10 มกราคม 2565

6 จ้างเหมาบริการร้ือและติดต้ังอุปกรณ์ 45,000.00          45,000.00          เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ  จุลเชาวน์ 45,000.00 นายกิตติศักด์ิ  จุลเชาวน์ 45,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข  14/2565 10 มกราคม 2565

7 ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนธันวาคม 2564 747.29               747.29               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 747.29 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พร้ินต้ิง 747.29 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.25 18 มกราคม 2565

8 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 7,200.00            7,200.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 7,200.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 7,200.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.25 21 มกราคม 2565

ขับรถยนต์

9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติ 17,000.00          17,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาววันดี  ศะศิงาม 17,000.00 นางสาววันดี  ศะศิงาม 17,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข  17/2565 31 มกราคม 2565

หน้าท่ีพนักงานท าความสะอาด จ านวน 2 เดือน เฉพาะเจาะจง

10 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร Brother 2,500.00            2,500.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 2,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 2,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.28 24 มกราคม 2565

MFC-1815 เฉพาะเจาะจง

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,900.00            3,900.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 3,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 3,900.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.29 24 มกราคม 2565

เฉพาะเจาะจง

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  10  เดือน   กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุปและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

วันท่ี  10  เดือน   กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

12 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.30 24 มกราคม 2565

ขับรถยนต์ เฉพาะเจาะจง

13 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.31 24 มกราคม 2565

ขับรถยนต์ เฉพาะเจาะจง

14 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.32 24 มกราคม 2565

ขับรถยนต์ เฉพาะเจาะจง

15 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3,600.00            3,600.00            เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 นายพรเพชร  แก้วสายทอง 3,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข สธ 0812.1/พ.33 24 มกราคม 2565

ขับรถยนต์


