
แบบ สขร1

วงเงินท่ีจะ รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ี

ซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง ในการซ้ือหรือจา้ง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 40,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.เอม็.อี  เซอร์วิส ซพัพลาย หจก. เอส.เอม็.อี  เซอร์วิส ซพัพลาย ใบสัง่เลขท่ี สด 6/64

  เดือนสิงหาคม  2564 เดือนสิงหาคม  2564 ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563
 เป็นเงิน 829.25  บาท  เป็นเงิน 829.25  บาท (ใบสัง่จา้ง) (งปม.)

2 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,450.30         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อินทร์ฟอร์แมน ทีม คอมพิวเตอร์ หจก. อินทร์ฟอร์แมน ทีม คอมพิวเตอร์ ใบสัง่เลขท่ี สด 92/64

หมายเลขครุภณัฑ์  จ  านวนเงิน 2,450.30  บาท   จ  านวนเงิน 2,450.30  บาท  ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564

100000027969 (1เคร่ือง) (ใบสัง่จา้ง) (งปม.)

3 ซ่อมแซมหอ้งน ้าเจา้หนา้ท่ี 12,840.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเซียน เฟรน เทรดด้ิง หจก.เอเซียน เฟรน เทรดด้ิง ใบสัง่เลขท่ี สด 93/64

ตึกอ านวยการ  จ านวนเงิน 12,840.00  บาท   จ  านวนเงิน 12,840.00  บาท  ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564
(ใบสัง่จา้ง) (งปม.)

4 ซ่อมเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ 9,523.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อินทร์ฟอร์แมน ทีม คอมพิวเตอร์ หจก. อินทร์ฟอร์แมน ทีม คอมพิวเตอร์ ใบสัง่เลขท่ี สด 94/64

และเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับ  จ านวนเงิน 9,523.00 บาท   จ  านวนเงิน 9,523.00 บาท  ลงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม (ใบสัง่จา้ง) (งปม.)

5 ซ่อมบ ารุงรักษารฟถยนต์ 2,150.70         วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ฐาปนะยนต์ อู่ ฐาปนะยนต์ ใบสัง่เลขท่ี สด 95/64

 จ  านวนเงิน  2,150.70 บาท   จ  านวนเงิน  2,150.70 บาท  ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2564
(ใบสัง่จา้ง) (งปม.)

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข

สรุปผลการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม  2564

(ช่ือหน่วยงาน)   สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ  กรมอนามยั
 เดือน สิงหาคม  2564 ปีงบประมาณ 2564

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข
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ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข

สรุปผลการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม  2564

(ช่ือหน่วยงาน)   สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ  กรมอนามยั
 เดือน สิงหาคม  2564 ปีงบประมาณ 2564
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โดยสรุป

6 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 99,520.70       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อินทร์ฟอร์แมน ทีม คอมพิวเตอร์ หจก. อินทร์ฟอร์แมน ทีม คอมพิวเตอร์ ใบสัง่เลขท่ี สด 96/64

จ านวน 17 รายการ  จ  านวนเงิน 99,520.70 บาท   จ  านวนเงิน 99,520.70 บาท  ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564
(ใบสัง่จา้ง) (งปม.)

7 ซ้ือวสัดุส านกังาน 44,515.21       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ศุภณัฐ  แอคเซสโซร่ี ร้าน ศุภณัฐ  แอคเซสโซร่ี ใบสัง่เลขท่ี สด 97/64

 จ  านวนเงิน 44,515.21 บาท   จ  านวนเงิน 44,515.21 บาท  ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 
(ใบสัง่จา้ง) (งปม.ฯ)

8 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา 39,964.50       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ชชัวาล แอร์คอนดิชัน่ หจก. ชชัวาล แอร์คอนดิชัน่ ใบสัง่เลขท่ี สด 98/64

เคร่ืองปรับอากาศ เป็นเงิน 39,964.50 บาท เป็นเงิน 39,964.50 บาท ลงวนัท่ี   27 สิงหาคม 2564
(ใบสัง่จา้ง) (งปม.)

9 จา้งท าตรายาง 1,970.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ือน โอ เอ. คอม ร้าน เพ่ือน โอ เอ. คอม ท่ี สธ 0942.01/890
เป็นเงิน 1,970.00  บาท เป็นเงิน 1,970.00  บาท ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2564

10 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง (เคร่ืองป้ัมน ้า) 5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ท่ี สธ 0942.01/1144

หมายเลขครุภณัฑ ์ เป็นเงิน 5,000.00  บาท เป็นเงิน 5,000.00  บาท ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564

สด 100000026662

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข

ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข


