แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 5
วันที่ 3 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

1

จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง

2

จ้างจัดทาป้ายบอกทาง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสติก๊ เกอร์ จากัด

7,500.00 บริษัท ป้ายนายกฤษสติก๊ เกอร์ จากัด

7,500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.102 19 กรกฎาคม 2565

3

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

4,040.00

4,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

4,040.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

4,040.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.103 19 กรกฎาคม 2565

4

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเบาะของโซฟาไม้

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ศะศิงาม

1,500.00 นายปรีชา ศะศิงาม

1,500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.104 19 กรกฎาคม 2565

5

จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,800.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,800.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.105 19 กรกฎาคม 2565

6

ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสานักงาน)

900.00 เฉพาะเจาะจง โฟร์สตาร์ สเตชั่นเนอรี่

900.00 โฟร์สตาร์ สเตชั่นเนอรี่

900.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.106 19 กรกฎาคม 2565

7

ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์)

8

ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน 2565

9

จ้างซ่อมระบบปรับอากาศและเปลีย่ นแบตเตอรี่รถยนต์
12,440.93
ราชการ

900.00

1,800.00

362.94

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

362.94 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้

300.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

362.94 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้

300.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.101 4 กรกฎาคม 2565

1,800.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.107 19 กรกฎาคม 2565
362.94 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.108 19 กรกฎาคม 2565

12,440.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผูจ้ าหน่ายโตโยต้1,500.00
า จากัด บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผูจ้ าหน่ายโตโยต้1,500.00
า จากัด ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.109 21 กรกฎาคม 2565

10 ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสานักงาน)

710.00

710.00 เฉพาะเจาะจง โฟร์สตาร์ สเตชั่นเนอรี่

710.00 โฟร์สตาร์ สเตชั่นเนอรี่

710.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.110 25 กรกฎาคม 2565

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

730.00

730.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

730.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

730.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.111 25 กรกฎาคม 2565

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 5
วันที่ 3 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12 ซื้อน้าดืม่ เดือนกรกฎาคม 2565

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

700.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

700.00 เฉพาะเจาะจง ขันติชัยน้าดืม่

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

700.00 ขันติชัยน้าดืม่

700.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.112 25 กรกฎาคม 2565

