
แบบ  สขร.1

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

1 วัสดุเครืองบริโภค 10,218.00  10,218.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 407/2565
2 วัสดุเครืองบริโภค 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์    ไม้จันทร์นางสาวธิดารัตน์    ไม้จันทร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 408/2565
3 เช่าเต๊นท์ เก้าอ้ี 16,500.00  16,501.00   เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ   ชุมจันทร์ นายสวัสด์ิ   ชุมจันทร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 409/2565
4 วัสดุก่อสร้าง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 410/2565
5 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองอบผ้า 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 411/2565
6 วัสดุส านังานและ วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,685.00 3,685.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 412/2565
7 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,887.00 2,887.00 เฉพาะเจาะจง นายประพิน  เมืองรอด นายประพิน  เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 413/2565
8 วัสดุเคร่ืองบริโภค 6,363.00    6,363.00     เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 414/2565
9 จ้างถ่ายเอกสาร 2,505.00    2,505.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 415/2565

10 วัสดุเคร่ืองบริโภ และ วัสดุงานบ้านฯ 12,576.00  12,576.00   เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 416/2565
11 จ้างตรวจเช็คบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิด 8,560.00    8,560.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ เซอร์วิส จก.บ.เอ็นเตอร์ไพร์ เซอร์วิส จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 417/2565
12 วัสดุส านักงาน และ วัสดุงานบ้านฯ 1,825.00    1,825.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 418/2565
13 วัสดุส านักงาน 4,071.00 4,072.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จก. บ.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 419/2565
14 วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุส านักงาน 2,355.00    2,355.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 420/2565
15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,400.00    4,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 421/2565
16 วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุส านักงาน 2,186.00    2,186.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 422/2565
17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,425.00    3,425.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ร้านอีเล็คทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 423/2565
18 วัสดุส านักงาน 2,798.00    2,798.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 424/2565
19 วัสดุส านักงาน 5,260.00    5,260.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 425/2565
20 วัสดุก่อสร้าง 5,555.00    5,555.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 426/2565
21 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ 3,670.00    3,670.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 427/2565
22  วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 428/2565
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23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,850.00    3,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 429/2565
24 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,353.00  11,353.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 430/2565
25 จ้างเช็คซ่อมเคร่ืองอบผ้าและเคร่ืองซักผ้า 11,770.00  11,770.00   เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 431/2565
26 วัสดุก่อสร้าง 1,680.00    1,680.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 432/2565
27 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,870.00    1,870.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 433/2565
28 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 6,360.00    6,360.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 434/2565
29 จ้างสูบส่ิงปฎิกูล 3,000.00    3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอ าภัย  จิตรบาล นายอ าภัย  จิตรบาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 435/2565
30 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,125.00    1,125.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 436/2565
31 วัสดุส านักงาน 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 437/2565
32 วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุส านักงาน 85,540.00  85,540.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 438/2565
33 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,835.00    1,835.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 439/2565
34 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ าตึกพิเศษ 40,450.00  40,450.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทูพี ธุรกิจ จก. บ.ทูพี ธุรกิจ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 440/2565
35 จ้างปรับปรุหลังคาผู้ป่วยในสามัญ 47,150.00  47,150.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทูพี ธุรกิจ จก. บ.ทูพี ธุรกิจ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 441/2565
36 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,200.00  99,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ พี เซอร์วิส ร้าน พี แอนด์ พี เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 442/2565
37 วัสดุก่อสร้าง 2,760.00    2,760.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 443/2565
38 จ้างซ่อมปรับปรุงบ่อบ าบัด 1,3 42,800.00  42,801.00   เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ จก.บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 444/2565
39 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,000.00 99,001.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ พี เซอร์วิส ร้าน พี แอนด์ พี เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 445/2565
40 จ้างซ่อมปรับปรุงบ่อบ าบัด 4 72,760.00  72,760.00   เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ จก.บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 446/2565
41 จ้างซ่อมและแปล่ียนอะไหล่เคร่ืองอบผ้า 8,816.80 8,817.80 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 447/2565
42 วัสดุก่อสร้าง 4,630.00    4,631.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 448/2565
43 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์  กรุ๊ป เอเชีย จก.บ.แอ๊ดวานซ์  กรุ๊ป เอเชีย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 449/2565
44 วัสดุส านักงาน 700.00       700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 452/2565
45 วัสดุเคร่ืองบริโภค 8,136.00    8,136.00     เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 453/2565
46 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 6,360.00    6,360.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 454/2565
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47 วัสดุงานบ้านงานครัว 496.00       496.00        เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. บ.สยามแม็คโคร จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 455/2565
48 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,097.00 1,097.00 เฉพาะเจาะจง นายประพิน   เมืองรอด นายประพิน   เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 456/2565
49  วัสดุงานบ้านงานครัว 29,450.00 29,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ   พูลเพียบพร้อมนางสาวศิริวรรณ   พูลเพียบพร้อมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 457/2565
50  วัสดุงานบ้านงานครัว 36,100.00 36,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ   พูลเพียบพร้อมนางสาวศิริวรรณ   พูลเพียบพร้อมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 458/2565
51 วัสดุเคร่ืองบริโภค 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. มา-จัสมิน จก. บ. มา-จัสมิน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 459/2565
52 วัสดุเคร่ืองบริโภค 30,800.00 30,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. มา-จัสมิน จก. บ. มา-จัสมิน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 460/2565
53 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ่ืน 12,928.00 12,928.00 เฉพาะเจาะจง สหกรกรณ์การเกษตรขนอม จก.สหกรกรณ์การเกษตรขนอม จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 461/2565
54 วัสดุเคร่ืองบริโภค 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ   นาคคง นางสาวดวงใจ   นาคคง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 462/2565
55 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางเกษร   สนิทวงศ์ นางเกษร   สนิทวงศ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 463/2565
56 วัสดุเคร่ืองบริโภค 7,759.00    7,760.00     เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 469/2565
57 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 470/2565
58 วัสดุส านักงาน 927.00 927.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 471/2565
59 วัสดุส านักงาน 756.00       757.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 472/2565
60 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,149.00 3,149.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 473/2565
61 จ้างท าความสะอาดประจ า 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 475/2565
62 เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ 41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก. บ.จี.ดี.โฟร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 476/2565
63 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 478/2565


