
แบบ  สขร.1

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

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,400.00    4,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 846/2565
2 วัสดุก่อสร้าง 3,946.00    3,946.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 847/2565
3 วัสดุงานบ้านฯ 3,250.00    3,250.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 848/2565
4 วัสดุก่อสร้าง 2,940.00    2,940.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 849/2565
5 วัสดุก่อสร้าง 2,940.00    2,940.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 850/2565
6 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 6,680.00    6,680.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 851/2565
7 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,992.00    2,992.00     เฉพาะเจาะจง นายประพิน  เมืองรอด นายประพิน  เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 852/2565
8 วัสดุงานบ้านงานครัว 720.00       720.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 853/2565
9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 450.00       450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีไซน์ ร้านมีดีไซน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 854/2565

10 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,434.00  10,434.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 855/2565
11 วัสดุส านักงาน 4,450.00    4,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 856/2565
12 วัสดุงานบ้านงานครัว 695.00       695.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอวันช้อปป้ิงพลาซ่า ร้านเอวันช้อปป้ิงพลาซ่า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 857/2565
13 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 454.00       454.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 858/2565
14 วัสดุส านักงาน 48,000.00  48,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เจษฎาการดับเพลิง ร้าน ก.เจษฎาการดับเพลิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 859/2565
15 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,200.00    7,200.00     เฉพาะเจาะจง นส.ศิริวรรณ  พูลเพียบพร้อมนส.ศิริวรรณ  พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 860/2565
16 วัสดุเคร่ืองบริโภค 171.00       171.00        เฉพาะเจาะจง นายประพิน  เมืองรอด นายประพิน  เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 861/2565
17 วัสดุงานบ้านฯ 1,912.00    1,912.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 862/2565
18 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ าภายนอก 43,050.00  43,050.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทูพี ธุรกิจ จก. บ.ทูพี ธุรกิจ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 863/2565
19 วัสดุก่อสร้าง 18,505.00  18,505.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างหจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 864/2565
20 วัสดุงานบ้านฯ 17,400.00  17,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 865/2565
22 วัสดุเช้ือเพลิง 3,340.00    3,340.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 866/2565
23 วัสดุงานบ้านฯ 4,915.00    4,915.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 867/2565
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24 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,044.00    1,044.00     เฉพาะเจาะจง นางธันย์ชนก  สุทธิช่วย นางธันย์ชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 868/2565
25 วัสดุงานบ้านฯ 4,612.00    4,612.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 869/2565
26 วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 21,010.00  21,010.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 870/2565
27 จ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าท่ี รพ.ขนอม 77,900.00  77,900.00   เฉพาะเจาะจง นายจเร  เกาะแก้ว นายจเร  เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 871/2565
28 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก.บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 872/2565
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ 11,140.00  11,140.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จกบ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 873/2565
30 ครุภัณฑ์ส านักงาน 16,900.00  16,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จกบ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 874/2565
31 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,700.00  13,700.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 875/2565
32 วัสดุเคร่ืองบริโภค 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายประพิน  เมืองรอด นายประพิน  เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 876/2565
33 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,340.00    3,340.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 877/2565
34 วัสดุก่อสร้าง 4,080.00    4,080.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 878/2565
35 วัสดุคอมพิวเตอร์  และวัสดุส านักงาน 82,700.00  82,700.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 879/2565
36 วัสดุก่อสร้าง 840.00       840.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 880/2565
37 วัสดุก่อสร้าง 2,980.00    2,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 881/2565
38 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00    3,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณแอร์ ร้านรุ่งอรุณแอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 882/2565
39 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 700.00       700.00        เฉพาะเจาะจง บ.ป่าใหญ่ ปิโตรเล่ียม จก. บ.ป่าใหญ่ ปิโตรเล่ียม จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 883/2565
40 วัสดุเช้ือเพลิง 3,340.00    3,340.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 884/2565
41 วัสดุส านักงาน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 885/2565
42 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 7,338.06 7,338.06 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จกบ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จกถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 886/2565
43 วัสดุการเกษตร 1,570.00    1,570.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 887/2565
44 วัสดุเคร่ืองบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ 7,130.00    7,130.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 888/2565
45 จ้างตรวจเช็คเคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองอบผ้า  11,770.00  11,770.00   เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 889/2565
46 วัสดุเคร่ืองบริโภค 14,944.00  14,944.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 890/2565
47 วัสดุเช้ือเพลิง 10,020.00  10,020.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 891/2565
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48 จ้างซ่อมไดโวป๊ัมน้ า 400.00       400.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.ดี.จี การไฟฟ้า ร้าน ซี.ดี.จี การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 892/2565


