
แบบ  สขร.1

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

1 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,800.00  13,800.00   เฉพาะเจาะจง นางดวงพร    สุทธิช่วย นางดวงพร    สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 194/2565
2 วัสดุเคร่ืองบริโภค 31,800.00  31,800.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิมล  ชุมชู นางสาวสุวิมล  ชุมชู ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 195/2565
3 วัสดุเคร่ืองบริโภค 23,550.00  23,550.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา   โมราศิลป์ นางสาวนัยนา   โมราศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 196/2565
4 วัสดุเคร่ืองบริโภค 27,000.00  27,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวไปรยา  ใจสบาย นางสาวไปรยา  ใจสบาย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 197/2565
5 วัสดุเคร่ืองบริโภค 27,700.00  27,700.00   เฉพาะเจาะจง นางรัชนี   เกิดด า นางรัชนี   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 198/2565
6 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,500.00    1,500.00     เฉพาะเจาะจง นางจินดา   คุระสุข นางจินดา   คุระสุข ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 199/2565
7 วัสดุเคร่ืองบริโภค 15,000.00  15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเจษฎา   ขนอม นางเจษฎา   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 200/2565
8 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,500.00  10,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวไปรยา     ใจสบาย นางสาวไปรยา     ใจสบาย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 201/2565
9 วัสดุเคร่ืองบริโภค 42,000.00  42,000.00   เฉพาะเจาะจง นางวัชนา  ด าคล้าย นางวัชนา  ด าคล้าย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 202/2565

10 วัสดุเคร่ืองบริโภค 27,450.00  27,450.00   เฉพาะเจาะจง นางวัชนา  ด าคล้าย นางวัชนา  ด าคล้าย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 203/2565
11 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์  กรุ๊ป เอเชีย จก.บ.แอ๊ดวานซ์  กรุ๊ป เอเชีย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 205/2565
13 วัสดุก่อสร้าง 14,153.00  14,153.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 207/2565
14 วัสดุเคร่ืองบริโภค 66,150.00 66,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 208/2565
15 วัสดุเคร่ืองบริโภค 58,350.00  58,350.00   เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 209/2565
16 วัสดุเคร่ืองบริโภค 57,900.00  57,900.00   เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 210/2565
17 วัสดุเคร่ืองบริโภค 78,750.00  78,750.00   เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 211/2565
18 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,070.00    2,070.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 212/2565
19 วัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้านฯ 1,110.00    1,110.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 213/2565
20 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,830.00    4,830.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 214/2565
21 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,660.00    4,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 215/2565
22 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,830.00    1,830.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์ หจก.ขนอมยางยนต์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 216/2565
23 วัสดุก่อสร้าง 1,470.00    1,470.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 217/2565
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24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,560.00    4,560.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 218/2565
25 จ้างงานถอดล้างเคร่ืองปรับอากาศ 2,680.00    2,680.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 219/2565
26 จ้างซ่อมตู้แช่อาหาร 7,500.00    7,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายเซอร์วิส ร้านสมชายเซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 220/2565
28 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,960.00    3,960.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 222/2565
29 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 223/2565
30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 522.00       522.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 224/2565
31 วัสดุก่อสร้าง 4,569.00    4,569.00     เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 225/2565
33 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,650.00    1,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 227/2565
34 วัสดุเคร่ืองบริโภค 15,000.00  15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสายชล  รอดภัย นางสาวสายชล  รอดภัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 228/2565
35 วัสดุเคร่ืองบริโภค 28,500.00  28,500.00   เฉพาะเจาะจง นางนงค์วดี    พรหมทอง นางนงค์วดี    พรหมทอง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 229/2565
36 วัสดุเคร่ืองบริโภค 21,450.00  21,450.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์   ไม้จันทร์ นางสาวธิดารัตน์   ไม้จันทร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 230/2565
37 วัสดุเคร่ืองบริโภค 39,000.00  39,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ  นาคคง นางสาวดวงใจ  นาคคง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 231/2565
38 วัสดุเคร่ืองบริโภค 72,000.00  72,000.00   เฉพาะเจาะจง นางชฎาพร   ใจเอ้ือ นางชฎาพร   ใจเอ้ือ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 232/2565
39 วัสดุเคร่ืองบริโภค 15,000.00  15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา  ขนอม นางกรรณิกา  ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 233/2565


