
แบบ  สขร.1

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

282 วัสดุเคร่ืองบริโภค 9,214.00    9,214.00     เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 282/2564
283 วัสดุส านักงาน 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 283/2564
284 วัสดุส านักงาน 1,764.00    1,764.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 284/2564
285 จ้างติดมุ้งลวดหน้าต่าง 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 285/2564
286 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 286/2564
287 จ้างซ่อมหัวเตาแก๊สแรงดันสูง 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ หจก.เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 287/2564
288 วัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,260.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 288/2564
289 วัสดุก่อสร้าง 1,170.00    1,170.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 289/2564
290 วัสดุงานบ้านงานครัว 14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 290/2564
291 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 950.00       950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 291/2564
292 ก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 292/2564
293 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์ไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 293/2564
294 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,227.00  10,227.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 294/2564
295 จ้างท าป้ายตู้ไฟ พร้อมติดต้ัง  15,000.00  15,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 295/2564
296 วัสดุเคร่ืองบริโภค 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 296/2564
297 วัสดุส านักงาน 1,500.00    1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสยาม ร้านสยาม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 297/2564
298 วัสดุก่อสร้าง 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 298/2564
299 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์สบ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 299/2564
300 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 700.00       700.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ป่าใหญ่ปิโตรเลียม บจ.ป่าใหญ่ปิโตรเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 300/2564
301 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 301/2564
302 วัสดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 302/2564
303 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
304 วัสดุงานบ้านงานครัว 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป ร้านเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
305 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จกบ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จกถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
306 วัสดุก่อสร้าง 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
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307 จ้างพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เกิดด า นายวิทยา  เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
308 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
309 วัสดุเคร่ืองบริโภค 14,671.00  14,671.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
310 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,016.00 1,016.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
311 จ้างวิเคราะห์น้ า 8,827.50 8,827.50 เฉพาะเจาะจง บ.ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนฯ บ.ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
312 วัสดุเคร่ืองบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ 3,052.00    3,052.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
313 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
314 วัสดุส านักงาน 1,450.00    1,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
315 วัสดุส านักงาน 2,676.00    2,676.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ


