แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 5
วันที่ 10 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2

จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงาน

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

27,400.00

3,600.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

27,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง

27,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

3,600.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง

27,400.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 12/2565

4 มกราคม 2565

3,600.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.20

7 มกราคม 2565

300.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.21

7 มกราคม 2565

ขับรถยนต์
3

ซื้อน้าดืม่ เดือนมกราคม 2565

4

จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์

300.00

15,000.00

300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส วอเตอร์

300.00 ร้านวีนัส วอเตอร์

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต บุญมั่น

15,000.00 นายธนกฤต บุญมั่น

15,000.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13/2565

10 มกราคม 2565

ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
5

ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสานักงาน)

2,000.00

6

จ้างเหมาบริการรื้อและติดตัง้ อุปกรณ์

7

ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนธันวาคม 2564

747.29

8

จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงาน

7,200.00

45,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด อักษรศีล

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ จุลเชาวน์

747.29 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้

7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,996.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด อักษรศีล

45,000.00 นายกิตติศักดิ์ จุลเชาวน์

747.29 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ราชบุรี ดิจิตอล พริ้นติง้

7,200.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,996.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.23

45,000.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 14/2565

10 มกราคม 2565

10 มกราคม 2565

747.29 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.25

18 มกราคม 2565

7,200.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.25

21 มกราคม 2565

ขับรถยนต์
9

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ

17,000.00

หน้าที่พนักงานทาความสะอาด จานวน 2 เดือน
10 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร Brother

17,000.00 นางสาววันดี ศะศิงาม

17,000.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 17/2565

31 มกราคม 2565

เฉพาะเจาะจง
2,500.00

MFC-1815
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันดี ศะศิงาม

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

2,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

2,500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.28

24 มกราคม 2565

3,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์

3,900.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.29

24 มกราคม 2565

เฉพาะเจาะจง
3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวีคอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 5
วันที่ 10 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12 จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงาน

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

1,800.00

ขับรถยนต์
13 จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงาน

1,800.00

ขับรถยนต์

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,800.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,800.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.30

24 มกราคม 2565

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,800.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,800.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.31

24 มกราคม 2565

1,800.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง

1,800.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.32

24 มกราคม 2565

3,600.00 นายพรเพชร แก้วสายทอง

3,600.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข สธ 0812.1/พ.33

24 มกราคม 2565

เฉพาะเจาะจง
1,800.00

ขับรถยนต์
15 จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงาน

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

เฉพาะเจาะจง

ขับรถยนต์
14 จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงาน

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง
เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเพชร แก้วสายทอง

