แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 5
วันที่ 5 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จ้างเหมาเดินท่อประปา

2

ซื้อน้้าดืม่ เดือนกันยายน 2564

3

จ้างถ่ายเอกสาร A4 (ส่วนเกินเดือน

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

47,080.00

300.00

94.59

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

47,080.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ เชาวน์จุลน์

300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์

94.59 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้

47,080.00 นายกิตติศักดิ์ เชาวน์จุลน์

300.00 ร้านวีนัส วอเตอร์

94.59 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้

47,080.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 37/2564

1 กันยายน 2564

300.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.84

6 กันยายน 2564

94.59 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.85

6 กันยายน 2564

สิงหาคม 2564)

4

จ้างท้าคลิป VDO การจัดการความเครียด

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง Miss KAY THI AUNG

20,000.00 Miss KAY THI AUNG

20,000.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 38/2564

13 กันยายน 2564

เวอร์ชั่น ภาษาเมียนมาร์

5

จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงาน

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง

3,600.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง

3,600.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.87

14 กันยายน 2564

ขับรถยนต์

6

ซื้อวัสดุส้านักงาน

12,340.00

12,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชนุตามาร์เก็ตติง้ จ้ากัด

12,340.00 บริษัท ชนุตามาร์เก็ตติง้ จ้ากัด

12,340.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 40/2564

16 กันยายน 2564

7

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข

14,308.58

14,308.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผูจ้ ้าหน่ายโตโยต้14,308.58
า จ้ากัด บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผูจ้ ้าหน่ายโตโยต้14,308.58
า จ้ากัด ถูกต้องตามเงื่อนไข 39/2564

15 กันยายน 2564

ทะเบียน ฆษ 8723

8

จ้างซ่อมเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

9

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอ แอม คอม

3,500.00 ไอ แอม คอม

33,550.00

33,550.00 เฉพาะเจาะจง ไอ แอม คอม

33,550.00 ไอ แอม คอม

3,500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.90

33,550.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 43/2564

14 กันยายน 2564

20 กันยายน 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 5
วันที่ 5 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
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

10 ซื้อวัสดุส้านักงาน

18,081.00

18,081.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อักษรศีล

18,081.00 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อักษรศีล

18,081.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 41/2564

16 กันยายน 2564

11 ซื้อวัสดุงานบ้านฯ

6,641.00

6,641.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อักษรศีล

6,641.00 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อักษรศีล

6,641.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 42/2564

16 กันยายน 2564

12 ซื้อวัสดุส้านักงาน

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อีกษรศีล

450.00 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อีกษรศีล

450.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.94

27 กันยายน 2564

13 จ้างท้าป้ายติดห้องต่างๆ

8,329.00

8,329.00 เฉพาะเจาะจง เมืองราชการพิมพ์

8,329.00 เมืองราชการพิมพ์

8,329.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 45/2564

28 กันยายน 2564

14 ซื้อวัสดุส้านักงาน

6,240.00

6,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อักษรศีล

6,240.00 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อักษรศีล

6,240.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 46/2564

28 กันยายน 2564

15 จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้ 2,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้ 2,500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.97

28 กันยายน 2564

16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ

1,570.00

1,570.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อักษรศีล

1,570.00 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อักษรศีล

1,570.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.98

28 กันยายน 2564

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

3,985.50

3,985.50 เฉพาะเจาะจง ไอ แอม คอม

3,985.50 ไอ แอม คอม

3,985.50 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.99

28 กันยายน 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง ไอ แอม คอม

500.00 ไอ แอม คอม

18 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์
19 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่

500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.100 28 กันยายน 2564

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ ทิมพิทักษ์

32,100.00 นายทวีศักดิ์ ทิมพิทักษ์

32,100.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.101 30 กันยายน 2564

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี ส้าเภาทอง

10,800.00 นางสาวรัชนี ส้าเภาทอง

10,800.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.102 30 กันยายน 2564

พนักงานขับรถยนต์ จ้านวน 3 เดือน
20 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ท้าความสะอาด จ้านวน 3 เดือน

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 5
วันที่ 5 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

21 เช่าอาคารส้านักงาน จ้านวน 3 เดือน
22 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ้านวน 3 เดือน
23 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จ้านวน 3 เดือน

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

111,000.00
6,420.00
24,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

111,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญเบญญา อัฒฑพณิชภณ

111,000.00 นางสาวชัญเบญญา อัฒฑพณิชภณ

111,000.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.103 30 กันยายน 2564

6,420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้ 6,420.00 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้ 6,420.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.104 30 กันยายน 2564
24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวาทิน ทิมพิทักษ์

24,000.00 นายวาทิน ทิมพิทักษ์

24,000.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.105 30 กันยายน 2564

