
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร 10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลมโชย พวงสมบัติ นางลมโชย พวงสมบัติ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 1 ต.ค.61

2 จ้างเหมาบริการท าสวน 3,200.00       3,200.00     เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ กามินทร์ นายวัชรินทร์ กามินทร์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 1 ต.ค.61

3 จ้างพนักงานขับรถยนต์ 10,800.00     10,800.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวิทย์ จินะเปงกาศ นายจิราวิทย์ จินะเปงกาศ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 1 ต.ค.61

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2,500.00       2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.เซอร์วิส โอ.เอ. จ ากัด บริษัท เอส.เค.เซอร์วิส โอ.เอ. จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 1 ต.ค.61

5 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ 8,873.23       8,873.23     เฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียบริการ (2528) หจก.เอเซียบริการ (2528) ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ก.พ.62

6 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 350.00         350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนุจรีการพิมพ์ ร้านนุจรีการพิมพ์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 11 ก.พ.62

7 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในโครงการฯ 500.00         500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพสเวอร์ จ ากัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพสเวอร์ จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 18 ม.ค.62

8 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในโครงการฯ 700.00         700.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 18 ม.ค.62

9 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในโครงการฯ 1,300.00       1,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 18 ม.ค.62

10 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใช้ในโครงการฯ 2,016.00       2,016.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพยุหะดอทคอม ร้านพยุหะดอทคอม ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ม.ค.62

11 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใช้ในโครงการฯ 1,360.80       1,360.80     เฉพาะเจาะจง ร้านพยุหะดอทคอม ร้านพยุหะดอทคอม ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ม.ค.62

12 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการฯ 500.00         500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล่ าสันซัพพลาย ร้านล่ าสันซัพพลาย ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ม.ค.62

13 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการฯ 500.00         500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล่ าสันซัพพลาย ร้านล่ าสันซัพพลาย ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ม.ค.62

14 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการฯ 760.00         760.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล่ าสันซัพพลาย ร้านล่ าสันซัพพลาย ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 1 ก.พ.62

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใช้ในโครงการฯ 640.00         640.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพยุหะดอทคอม ร้านพยุหะดอทคอม ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 1 ก.พ.62

16 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในโครงการฯ 500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชียบริการ (2528) หจก.เอเชียบริการ (2528) ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 30 ม.ค.62

17 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในโครงการฯ 1,130.00       1,130.00     เฉพาะเจาะจง บจก.มักรเอกเช้ือเพลิง(สาขา 00001) บจก.มักรเอกเช้ือเพลิง(สาขา 00001) ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 31 ม.ค.62

18 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในโครงการฯ 700.00         700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุตสาหกรรมแควใหญ่ จ ากัด บริษัท อุตสาหกรรมแควใหญ่ จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 5 ก.พ.62

19 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในโครงการฯ 1,000.00       1,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 5 ก.พ.62

20 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 700.00         700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิวรินทร์การพิมพ์ ร้านศักด์ิวรินทร์การพิมพ์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 21 ก.พ.62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 3

วันท่ี  28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง


