
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 8 ต.ค.62

2 จ้างเหมาบริการท าสวน 3,200.00       3,200.00      เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ กามินทร์ นายวัชรินทร์ กามินทร์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 8 ต.ค.62

3 จ้างพนักงานขับรถยนต์ 10,800.00     10,800.00    เฉพาะเจาะจง นายจิราวิทย์ จินะเปงกาศ นายจิราวิทย์ จินะเปงกาศ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 8 ต.ค.62

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนสิงหาคม 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.เซอร์วิส โอ.เอ. จ ากัด บริษัท เอส.เค.เซอร์วิส โอ.เอ. จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 7 ธ.ค.61

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 าเดือนสิงหาคม 5,168.96       5,168.96      เฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียบริการ (2528) หจก.เอเซียบริการ (2528) ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 1 ส.ค.63

7 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียบริการ (2528) หจก.เอเซียบริการ (2528) ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 6 ส.ค.63

8 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เกียรติสมพงษ์ บจก.เกียรติสมพงษ์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 6 ส.ค.63

9 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เกียรติสมพงษ์ บจก.เกียรติสมพงษ์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 6 ส.ค.63

10 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบัวปิโตรเลียม หจก.บึงบัวปิโตรเลียม ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 6 ส.ค.63

11 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สินทรัพย์ปิโตรเลียม 1955 บจก.สินทรัพย์ปิโตรเลียม 1956 ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 6 ส.ค.63

12 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 850.00         850.00        เฉพาะเจาะจง บจก.มังกรเอกเช้ือเพลิง บจก.มังกรเอกเช้ือเพลิง ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 6 ส.ค.63

13 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.มังกรเอกเช้ือเพลิง บจก.มังกรเอกเช้ือเพลิง ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 6 ส.ค.63

14 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 340.00         340.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พรทวีบริการ หจก.พรทวีบริการ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 6 ส.ค.63

15 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พรทวีบริการ หจก.พรทวีบริการ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 6 ส.ค.63

16 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นทีเค ปิโตรเลียม บจก.เอ็นทีเค ปิโตรเลียม ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 10 ส.ค.63

17 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 450.00         450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนุจรีการพิมพ์ ร้านนุจรีการพิมพ์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 17 ส.ค.63

18 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียดีดี 360 ร้านไอเดียดีดี 361 ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 19 ส.ค.63

19 จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านล่ าสันซัพพลาย ร้านล่ าสันซัพพลาย ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 20 ส.ค.63

20 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดท าVDO 50,000.00     50,000.00    เฉพาะเจาะจง นายคิริเมขล์ บุญรมย์ นายคิริเมขล์ บุญรมย์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 21 ส.ค.63

21 ค่าเช่าห้องประชุมโครงการฯ 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีซฮิลล์ เขาค้อ 2011 หจก.บรีซฮิลล์ เขาค้อ 2012 ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 3

วันท่ี  1 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 3

วันท่ี  1 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

22 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

23 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,020.00       1,020.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

24 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

25 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

26 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

27 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

28 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,100.00       1,100.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

29 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 920.00         920.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หนองฉางแก๊ส หจก.หนองฉางแก๊ส ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

30 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หนองฉางแก๊ส หจก.หนองฉางแก๊ส ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

31 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,100.00       1,100.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

32 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สรรพยารวมกิจ บจก.สรรพยารวมกิจ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

33 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.พี เอ เอ็ม เอนเนอร์จี บจก.พี เอ เอ็ม เอนเนอร์จี ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

34 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรศิลป์บริการ หจก.มิตรศิลป์บริการ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

35 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

36 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,200.00       1,200.00      เฉพาะเจาะจง บจก.พี เอส ที ไพรัชบริการ บจก.พี เอส ที ไพรัชบริการ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

37 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 140.00         140.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวพลังานไทย บจก.เพียวพลังานไทย ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

38 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรศิลป์บริการ บจก.เพียวพลังานไทย ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

39 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

40 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.พี ที ไพรัช ปิโตรเลียม เซอร์วิส บจก.พี ที ไพรัช ปิโตรเลียม เซอร์วิส ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

41 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,300.00       1,300.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เกียรติสมพงษ์ บจก.เกียรติสมพงษ์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

42 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรศิลป์บริการ หจก.มิตรศิลป์บริการ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

หน่วยงาน   ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 3

วันท่ี  1 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

43 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงโครงการฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เกียรติสมพงษ์ บจก.เกียรติสมพงษ์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

44 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประกอบ น่ิมนวล นายประกอบ น่ิมนวล ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

45 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน์ ปัญญาดี นายไพรัตน์ ปัญญาดี ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

46 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสันติ วัฒนศิริ นายสันติ วัฒนศิริ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

47 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เช้ือเทศ นายพรมมา เช้ือเทศ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

48 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ อมรนันท์ นายไพฑูรย์ อมรนันท์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

49 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวีระ เย็นสุข นายวีระ เย็นสุข ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

50 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประจวบ บัวผัน นายประจวบ บัวผัน ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

51 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพิรัตน์ เครือรัตน์ นายพิรัตน์ เครือรัตน์ ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63

52 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวีระพันธ์ หงษ์ไทย นายวีระพันธ์ หงษ์ไทย ได้ต่อรองราคากับทางร้านค้า 28 ส.ค.63


