
แบบ  สขร.1

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

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ และ วัสดุส านักงาน 66,726.00  66,726.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 781/2565
2 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 17,504.02  17,504.02   เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 782/2565
3 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 783/2565
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,120.00    1,120.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 784/2565
5 วัสดุส านักงาน 1,600.00    1,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 785/2565
6 วัสดุส านักงาน 3,909.00    3,909.00     เฉพาะเจาะจง ร้านElectric home ร้านElectric home ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 786/2565
7 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,430.00    1,430.00     เฉพาะเจาะจง นายประพิน   เมืองรอด นายประพิน   เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 787/2565
8 วัสดุก่อสร้าง 1,800.00    1,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน  คอนสตรัคช่ันหจก.ณัฐชนัน  คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 788/2565
9 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,400.00    4,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 789/2565

10 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,436.00  13,436.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 790/2565
11 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,150.00    2,150.00     เฉพาะเจาะจง นางธันย์ชนก  สุทธิช่วย นางธันย์ชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 791/2565
12 จ้างซ่อมบ ารุงเปล่ียนระบบจ่ายแก๊ส 35,000.00  35,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เจริญแก๊สแอนด์อิเล็คทริคร้าน ศ.เจริญแก๊สแอนด์อิเล็คทริคถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 792/2565
13 วัสดุก่อสร้าง 54,432.00  54,432.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างหจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 793/2565
14 จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก 99,000.00  99,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจเร   เกาะแก้ว นายจเร   เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 794/2565
15 วัสดุเคร่ืองบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ 10,876.00  10,876.00   เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 795/2565
16 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,625.00  11,625.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 796/2565
17 วัสดุดส านักงาน 1,996.00    1,996.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 797/2565
18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,340.00    3,340.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 798/2565
19 วัสดุส านักงาน 2,634.00    2,634.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 799/2565
20 วัสดุการเกษตร 100.00       100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 800/2565
21 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 478.00       478.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 801/2565
22 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,288.00    1,288.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 802/2565
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23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,160.00    3,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 803/2565
24 ครุภัณฑ์โฆษณาและวิทยุ 4,990.00    4,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.นครดี.ซี จก. บ.นครดี.ซี จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 804/2565
25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,280.00    5,280.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 805/2565
26 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,490.00    2,490.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 806/2565
27 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,590.00    1,590.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 807/2565
28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,990.00  26,990.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 808/2565
29 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,855.00    1,855.00     เฉพาะเจาะจง นายประพิน   เมืองรอด นายประพิน   เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 809/2565
30 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,809.00  11,809.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 810/2565
31 ครุภัณฑ์โฆษณาและวิทยุ 4,990.00    4,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.นครดี.ซี จก. บ.นครดี.ซี จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 811/2565
32 วัสดุโฆษณาและวิทยุ 2,200.00    2,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์มีเดีย ร้านอินเตอร์มีเดีย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 812/2565
33 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,360.00  13,360.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 813/2565
34 วัสดุส านักงาน 1,500.00    1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 814/2565
35 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,890.00    1,890.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค  ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค  ฟาร์มา จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 815/2565
36 วัสดุส านักงาน 13,600.00  13,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 816/2565
37 วัสดุส านักงาน 44,600.00  44,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 817/2565
38 วัสดุส านักงาน 800.00       800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 818/2565
39 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์บาย จก. บ.เพาเวอร์บาย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 819/2565
40 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,200.00    7,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีไซน์แอนด์ดีไซน์ ร้านมีดีไซน์แอนด์ดีไซน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 820/2565
41 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,326.40  12,326.40   เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอไพร์ส จก.บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอไพร์ส จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 821/2565
42 จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก 21,660.00 21,660.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร   เกาะแก้ว นายจเร   เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 822/2565
43 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 24,800.00  24,800.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็มจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็มจิเนียร่ิง จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 824/2565
44 วัสดุก่อสร้าง 2,525.00    2,525.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 825/2565
45 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,201.00  10,201.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 826/2565
46  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200.00       200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 827/2565
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47 จ้างปะยางรถยนต์ 150.00       150.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์ หจก.ขนอมยางยนต์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 828/2565
48 วัสดุงานบ้านฯ 15,000.00  15,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 829/2565


