
แบบ  สขร.1

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

1 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,902.00  13,902.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 1/2566
2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,690.00  11,690.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 2/2566
3 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,631.00    1,631.00     เฉพาะเจาะจง นายประพิน  เมืองรอด นายประพิน  เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 3/2566
4 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,000.00    9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ   พูลเพียบพร้อมน.ส.ศิริวรรณ   พูลเพียบพร้อมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 4/2566
5 จ้างติดต้ังอลูมิเนียม 30,800.00  30,800.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน  คอนสตรัคช่ันหจก.ณัฐชนัน  คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 5/2566
6 วัสดุก่อสร้าง 5,815.00    5,815.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักดด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 6/2566
7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีไซน์ ร้านมีดีไซน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 7/2566
8 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,997.00    2,997.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 8/2566
9 วัสดุก่อสร้าง 280.00       280.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน  คอนสตรัคช่ันหจก.ณัฐชนัน  คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 9/2566

10 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,632.00  11,632.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 10/2566
11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00    3,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณแอร์ ร้านรุ่งอรุณแอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 11/2566
12 วัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้านฯ 996.00       996.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 12/2566
13 จ้างติดต้ังบานเล่ือนหน้าต่างและมุ้งลวด 25,000.00  25,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน  คอนสตรัคช่ันหจก.ณัฐชนัน  คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 13/2566
14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 700.00       700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 14/2566
15 วัสดุส านักงาน 2,092.00    2,092.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 15/2566
16 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,788.00    4,788.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 16/2566
17 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,890.00    1,890.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. บ.สยามแม็คโคร จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 17/2566
18 วัสดุส านักงาน 2,600.00    2,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไทอาร์ม่ี ร้านไทอาร์ม่ี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 18/2566
19 วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,090.00  91,090.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 19/2566
20 วัสดุส านักงาน 20,818.00  20,818.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 20/2566
21 วัสดุเคร่ืองบริโภค และ วัสดุงานบ้านฯ 9,424.00    9,424.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา   กิจศิรานุวัตรนางนาถนภา   กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 21/2566
22 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,990.00  26,990.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 22/2566
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23 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,990.00    8,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 23/2566
24 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,340.00    5,340.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 24/2566
25 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,298.00    1,298.00     เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 25/2566
26 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 17,660.00  17,660.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรขนอม จก.สหกรณ์การเกษตรขนอม จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 26/2566
27 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 13,760.00  13,760.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 27/2566
28 วัสดุงานบ้านฯ 18,900.00  18,900.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 28/2566
29 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,299.20 11,299.20 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 29/2566
30 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,370.00  12,370.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 30/2566
31 วัสดุงานบ้านฯ 4,540.00    4,540.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 31/2566
32 วัสดุงานบ้านฯ 3,504.00    3,504.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 32/2566
33 วัสดุเคร่ืองบริโภค 570.00       570.00        เฉพาะเจาะจง นายประพิน   เมืองรอด นายประพิน   เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 33/2566
34 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,074.00    1,074.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 34/2566
35 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 4,447.08    4,447.08     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 35/2566
36 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,776.00    1,776.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 36/2566
37 วัสดุก่อสร้าง 1,744.00    1,744.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 37/2566
38 จ้างสูบส่ิงปฏิกูล 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอ าภัย    จิตรบาล นายอ าภัย    จิตรบาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 38/2566
39 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,000.00  16,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์ หจก.ขนอมยางยนต์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 42/2566
40 จ้างท ากรอบอลูมิเนียมฯและมุ้งลวด 2,780.00    2,780.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 43/2566
41 วัสดุส านักงาน 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.อังคณา  รัตติกรองกุล นส.อังคณา  รัตติกรองกุล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 44/2566
42 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,380.00    5,380.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 45/2566
43 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,470.00    5,470.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 46/2566
44 วัสดุเคร่ืองบริโภค และ วัสดุงานบ้านฯ 4,575.00    4,575.00     เฉพาะเจาะจง นางธันย์ชนก   สุทธิช่วย นางธันย์ชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 47/2566
45 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,500.00  11,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 48/2566
46 วัสดุก่อสร้าง 5,084.64    5,084.64     เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 49/2566
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47 วัสดุงานบ้านฯ 5,100.00    5,100.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพย์เกสร   สังฉิม น.ส.ทิพย์เกสร   สังฉิม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 50/2566


