
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 28 ต.ค.63

2 จ้างเหมาบริการท าสวน 3,200.00       3,200.00      เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ กามินทร์ นายวัชรินทร์ กามินทร์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ต.ค.63

3 จ้างพนักงานขับรถยนต์ 10,800.00     10,800.00    เฉพาะเจาะจง นายจิราวิทย์ จินะเปงกาศ นายจิราวิทย์ จินะเปงกาศ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ต.ค.63

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.เซอร์วิส โอ.เอ. จ ากัด บริษัท เอส.เค.เซอร์วิส โอ.เอ. จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ต.ค.63

5 ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ 21,271.60     21,271.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 7 ธ.ค.61

6 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนมีนาคม 5,314.20       5,314.20      เฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียบริการ (2528) หจก.เอเซียบริการ (2528) ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 1 มี.ค.64

7 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พรทวีบริการ หจก.พรทวีบริการ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 11 มี.ค.64

8 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,180.00       1,180.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บางมูลนากสามประสาน หจก.บางมูลนากสามประสาน ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 12 มี.ค.64

9 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เกียรติสมพงษ์ บจก.เกียรติสมพงษ์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 12 มี.ค.64

10 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.พี เอส ที ไพรัชบริการ บจก.พี เอส ที ไพรัชบริการ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 12 มี.ค.64

11 จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 1,230.00       1,230.00      เฉพาะเจาะจง ร้านล่ าสันซัพพลาย ร้านล่ าสันซัพพลาย ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 3 มี.ค.64

12 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สลกบาตร 2556 หจก.สลกบาตร 2556 ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 5 มี.ค.64

13 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ธรรมรัตน์ ปิโตรเลียม บจก.ธรรมรัตน์ ปิโตรเลียม ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 5 มี.ค.64

14 จ้างเหมาท าตรายาง 1,840.00       1,840.00      เฉพาะเจาะจง ร้านล่ าสันซัพพลาย ร้านล่ าสันซัพพลาย ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 10 มี.ค.64

15 จัดซ้ือสาย Adapter 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 12 มี.ค.64

16 จัดซ้ือดินปลูกต้นไม้ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านธรรมชาติ ร้านบ้านธรรมชาติ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 9 มี.ค.64

17 จัดซ้ือน้ ามันโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พรพิมลชัยนาท หจก.พรพิมลชัยนาท ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 15 มี.ค.64

18 จัดซ้ือน้ ามันโครงการฯ 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียบริการ (2528) หจก.เอเซียบริการ (2528) ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 16 มี.ค.64

19 จัดซ้ือน้ ามันโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นทีเค ปิโตรเลียม บจก.เอ็นทีเค ปิโตรเลียม ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 22 มี.ค.64

20 จัดซ้ือน้ ามันโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ต้องตามเบญจ์ หจก.ต้องตามเบญจ์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 23 มี.ค.64

21 จัดซ้ือน้ ามันโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เค.ที.ดี.ปิโตรเลียม บจก.เค.ที.ดี.ปิโตรเลียม ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 30 มี.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 3

วันท่ี  1 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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22 จัดซ้ือน้ ามันโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โยธินบริการ หจก.โยธินบริการ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 31 มี.ค.64


