
แบบ  สขร.1

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

1 วัสดุเครืองบริโภค 11,143.00  11,143.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 320/2565
2 วัสดุเคร่ืองบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ 10,023.00  10,023.00   เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 321/2565
3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,830.00  66,830.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 323/2565
4 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 6,506.19    6,506.19     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 324/2564
5 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,715.00    1,715.00     เฉพาะเจาะจง นายประพิน   เมืองรอด นายประพิน   เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 325/2565
6 วัสดุส านักงาน 25,900.00  25,900.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 326/2565
7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,200.00    1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 327/2565
8 วัสดุส านักงาน 550.00       550.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 328/2565
9 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,650.00    4,650.00     เฉพาะเจาะจง นางพรพิศ   ชูพันธ์ นางพรพิศ   ชูพันธ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 229/2565

10 วัสดุเคร่ืองบริโภค 50,850.00  50,850.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนหทัย  รอดจันทร์นางสาวเจนหทัย  รอดจันทร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 330/2565
11 วัสดุเคร่ืองบริโภค 79,800.00  79,800.00   เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 331/2565
13 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,650.00  19,650.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบล  คงฉ่ า นางสาวอุบล  คงฉ่ า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 332/2565
14 วัสดุเคร่ืองบริโภค 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรจรา   บุญก าเนิด นางสาวอรจรา   บุญก าเนิด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 333/2565
15 วัสดุเคร่ืองบริโภค 73,500.00  73,500.00   เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 334/2565
16 วัสดุเคร่ืองบริโภค 41,550.00  41,550.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ   นาคคง นางสาวดวงใจ   นาคคง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 335/2565
17 วัสดุเคร่ืองบริโภค 16,500.00  16,500.00   เฉพาะเจาะจง นางชฎาพร   ใจเอ้ือ นางชฎาพร   ใจเอ้ือ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 336/2565
18 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,500.00  10,500.00   เฉพาะเจาะจง นางเกษร  สนิทวงศ์ นางเกษร  สนิทวงศ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 337/2565
19 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,000.00  12,000.00   เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  งามผิว นางวาสนา  งามผิว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 338/2565
20 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,450.00  12,450.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอรจรา   บุญก าเนิด นางสาวอรจรา   บุญก าเนิด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 339/2565
21 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 680.00       680.00        เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 340/2565
22 วัสดุเครืองบริโภค 7,641.00    7,641.00     เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 341/2565
23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 507.00       507.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 342/2565
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24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,200.00    1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 343/2565
25 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,650.00    1,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 344/2565
26 วัสดุก่อสร้าง 3,925.00    3,925.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 345/2565
28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,900.00  23,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 346/2565
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35,380.00  35,380.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 347/2565
30 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,990.00  26,990.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 348/2565
31 วัสดุเครืองบริโภค 13,142.00  13,142.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 349/2565
33 วัสดุเคร่ืองบริโภค และ วัสดุงานบ้านฯ 5,910.00    5,910.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 350/2565
34 วัสดุงานบ้านงานครัว 200.00       200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธยานยนต์ ร้านยุทธยานยนต์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 351/2565
35 วัสดุส านักงาน 1,800.00    1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอาร์ม่ี ร้านไทยอาร์ม่ี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 352/2565
36 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,360.00    6,360.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 353/2565
37 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองซักผ้า 20,223.00  20,223.00   เฉพาะเจาะจง บ.พีโอกรุ๊ป จก. บ.พีโอกรุ๊ป จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 354/2565
38 วัสดุเคร่ืองบริโภค 5,307.20    5,307.20     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 355/2565
39 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, 23,900.00  23,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 356/2565
40 วัสดุเครืองบริโภค 13,286.00  13,286.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 357/2565
41 วัสดุก่อสร้าง 3,895.00    3,895.00     เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 358/2565
42 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,740.00 1,741.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ดาวเทียม ร้าน ส.ดาวเทียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 359/2565
43 วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุเคร่ือง 4,917.00    4,918.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ดาวเทียม ร้าน ส.ดาวเทียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 360/2565
44 วัสดุส านักงาน 4,770.00 4,771.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอภิชาตสังฑภัณฑ์ ร้านอภิชาตสังฑภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 361/2565
45 วัสดุส านักงาน 86.00         87.00          เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญมนัสณ์   มาร์เก็ตต้ิง ร้านขวัญมนัสณ์   มาร์เก็ตต้ิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 362/2565
46 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,700.00    2,701.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 363/2565
47 วัสดุเคร่ืองบริโภค 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอัญชลี   ใจเป่ียม นางอัญชลี   ใจเป่ียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 364/2565
48 วัสดุเคร่ืองบริโภค 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี  เกิดด า นางรัชนี  เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 365/2565
49 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์   ไม้จันทร์ น.ส.ธิดารัตน์   ไม้จันทร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 366/2565
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50 วัสดุเคร่ืองบริโภค 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนงค์วดี พรหมทอง นางนงค์วดี พรหมทอง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 367/2565
51 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนหทัย  รอดจันทร์นางสาวเจนหทัย  รอดจันทร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 368/2565
52 วัสดุเคร่ืองบริโภค 18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบล  คงฉ่ า นางสาวอุบล  คงฉ่ า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 369/2565
53 วัสดุเคร่ืองบริโภค 38,550.00 38,550.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 370/2565
54 วัสดุเคร่ืองบริโภค 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธ์   รอดทัพ นายวีรยุทธ์   รอดทัพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 371/2565
55 วัสดุเคร่ืองบริโภค 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธ์   รอดทัพ นายวีรยุทธ์   รอดทัพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 372/2565
56 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา   สงสุวรรณ นางโสภา   สงสุวรรณ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 373/2565
57 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราภรณ์    แซ่เฮง น.ส.พัชราภรณ์    แซ่เฮง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 374/2565
58 วัสดุเคร่ืองบริโภค 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เจษฎา  ขนอม น.ส.เจษฎา  ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 375/2565
59 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,490.00    1,491.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเบบ้ีคิดส์ นมผง ร้านเบบ้ีคิดส์ นมผง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 376/2565
60 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรจรา   บุญก าเนิด นางสาวอรจรา   บุญก าเนิด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 377/2565
61 วัสดุเคร่ืองบริโภค 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนหทัย  รอดจันทร์นางสาวเจนหทัย  รอดจันทร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 378/2565
62 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบล  คงฉ่ า นางสาวอุบล  คงฉ่ า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 379/2565
63 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,950.00 13,950.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์   วงศ์สุนทร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 380/2565
64 จ้างติดต้ังห้องน้ าช่ัวคราว 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร  เกาะแก้ว นายจเร  เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 381/2565
65 วัสดุก่อสร้าง 6,390.00 6,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 382/2565
66 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถ 59,804.00 59,805.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร  เกาะแก้ว นายจเร  เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 383/2565
67 จ้างปรับปรุงงานรางระบายน้ าฝน 29,532.00  29,533.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทูพี ธุรกิจ จก. บ.ทูพี ธุรกิจ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 384/2565
68 จ้างปรับปรุงงานฝ้าเพดานหน้า 68,675.00  68,675.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทูพี ธุรกิจ จก. บ.ทูพี ธุรกิจ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 385/2565
69 เช่าบริการติดต้ังระบบ GPS รายปี 4,280.00    4,280.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเทค จีพีเอส จก. บ.เอ็นเทค จีพีเอส จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 386/2565
70 วัสดุไฟฟ้าและวิทย 2,400.00    2,401.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 387/2565
71 วัสดุไฟฟ้าและวิทย 1,059.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 388/2565
72 วัสดุก่อสร้าง 3,215.00 3,215.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 389/2565
73 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,425.00 19,426.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 390/2565
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74 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,990.00  24,991.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 391/2565
75 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,928.00 1,928.00 เฉพาะเจาะจง นายประพิน เมืองรอด นายประพิน เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 392/2565
76 วัสดุงานบ้าน 3,975.00 3,975.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 393/2565
77 วัสดุก่อสร้าง 22,228.00 22,228.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างหจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 394/2565
78 วัสดุเคร่ืองบริโภค 14,550.00 14,551.00 เฉพาะเจาะจง นางอัญชลี  ใจเป่ียม นางอัญชลี  ใจเป่ียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 395/2565
79 จ้างตรวจวิเคราะห์น้ าบาดาล 10,004.50  10,004.50   เฉพาะเจาะจง บ.ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จกบ.ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จกถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 396/2565
80 จ้างท าความสะอาดประจ า 97,000.00  97,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 397/2565
81 เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ 41,500.00  41,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก. บ.จี.ดี.โฟร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 398/2565
82 จ้างเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย 16,065.00  16,066.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไฟศอล อีเนอร์จี จก. บ.ไฟศอล อีเนอร์จี จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 399/2565
83 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 2,140.00 2,141.00 เฉพาะเจาะจงบ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 400/2565
84 จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน 2,582.00    2,583.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 401/2565
85 ท าความสะอาดหน่วยผู้ป่วยโควิ 3,600.00    3,600.00     เฉพาะเจาะจง นางปาริชาติ      จันทร์ขาว  นางปาริชาติ      จันทร์ขาว  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 405/2565
86 จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ 10,260.00  10,260.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท์   เพชรรักษ์นางสาวศิรินันท์   เพชรรักษ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 406/2565


