
แบบ  สขร.1

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

1 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ลิฟท์ 42,500.00  42,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอส แอนด์ วาย คอมมูนิเคช่ันหจก.เอส แอนด์ วาย คอมมูนิเคช่ันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2565
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ และ วัสดุส านักงาน 39,919.00 39,919.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2565
3 วัสดุก่อสร้าง 2,430.00    2,430.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2565
4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2565
5 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,222.00  11,222.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2565
6 วัสดุก่อสร้าง 780.00       780.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2565
7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00    3,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณแอร์ ร้านรุ่งอรุณแอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2565
8 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,478.00    1,478.00     เฉพาะเจาะจง นายประพิน   เมืองรอด นายประพิน   เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 564/2565
9 วัสดุส านักงาน 984.00       984.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเจ๊หนิงน้ าแข็ง ร้านน้ าเจ๊หนิงน้ าแข็ง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2565

10 จ้างติดต้ังฉากก้ันห้องและผ้าม่าน 69,000.00  69,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2565
11 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,827.00    4,827.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.เคร่ืองช่ัง ร้าน ที.เค.เคร่ืองช่ัง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 567/2565
12 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,480.00    4,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.เคร่ืองช่ัง ร้าน ที.เค.เคร่ืองช่ัง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2565
13 วัสดุส านักงาน 567.00       567.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2565
14 วัสดุส านักงาน 1,120.00    1,120.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์มีเดีย ร้านอินเตอร์มีเดีย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2565
15 วัสดุคอมพิวเตอร์  และ วัสดุส านักงาน 48,810.00  48,810.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2565
16 วัสดุคอมพิวเตอร์ และ ครุภัณฑ์คอมฯ 54,977.00  54,977.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2565
17 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,050.00  13,050.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2565
18 วัสดุคอมพิวเตอร์ และ ครุภัณฑ์คอมฯ 3,870.00    3,870.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2565
19 วัสดุส านักงาน 6,250.00    6,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2565
20 วัสดุส านักงาน 2,980.00    2,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 576/2565
21 วัสดุงานบ้านงานครัว 580.00       580.00        เฉพาะเจาะจง บ.เจริญสุข ฟาร์มา  ซัพพลาย จก.บ.เจริญสุข ฟาร์มา  ซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2565
22 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,578.00    4,578.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2565
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23 เช่าเต๊นท์  เก้าอ้ี 10,500.00  10,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านชุมจันทร์มิวสิค ร้านชุมจันทร์มิวสิค ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2565
24 จ้างปรับปรุงวงกบประตู 80,000.00  80,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 580/2565
25 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,103.00  11,103.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 581/2565
26 จ้างเย็บมุมผ้าคลุมเตียงเอกซเรย์ 400.00       400.00        เฉพาะเจาะจง นางอารียา   โอชาพงษ์ นางอารียา   โอชาพงษ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 582/2565
27 วัสดุก่อสร้าง 1,530.00    1,530.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 583/2565
28 จ้างงานติดต้ังบัวพ้ืนสแตนเลส ห้องฉุกเฉินฯ 34,160.00  34,160.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา  เรืองรัตน์ นางสาวกิตติยา  เรืองรัตน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 584/2565
29 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ 84,400.00  84,400.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา  เรืองรัตน์ นางสาวกิตติยา  เรืองรัตน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 585/2565
30 จ้างงานท าป้ายไฟแอลอีดี 75,000.00  75,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 586/2565
31 จ้างตรวจเช็คบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า 6,634.00    6,634.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก. บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 588/2565
32 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,480.00    6,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 589/2565
33 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,930.00  13,930.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 590/2565
34 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,817.00    4,817.00     เฉพาะเจาะจง บ.เสียวหม่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จกบ.เสียวหม่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จกถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 591/2565
35 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 700.00       700.00        เฉพาะเจาะจง ปตท.ป่าใหญ่ปิโตรเล่ียม ปตท.ป่าใหญ่ปิโตรเล่ียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 592/2565
36 วัสดุการเกษตร 280.00       280.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 593/2565
37 วัสดุงานบ้านงานครัว 125.00       125.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 594/2565
38 วัสดุงานบ้านงานครัว 180.00       180.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชายนต์ ร้านปรีชายนต์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 595/2565
39 วัสดุเคร่ืองบริโภค 819.00       819.00        เฉพาะเจาะจง นายประพิน  เมืองรอด นายประพิน  เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 596/2565
40 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,780.00    5,780.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 597/2565
41  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,490.00    2,490.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 598/2565
42 วัสดุก่อสร้าง 2,014.00    2,014.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 599/2565
43 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 600/2565
44 วัสดุงานบ้านงานครัว 48,920.00  48,920.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ  พูลเพียบพร้อมนางสาวศิริวรรณ  พูลเพียบพร้อมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 601/2565
45 จ้างสูบส่ิงปฎิกูล 3,000.00    3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอ าภัย  จิตรบาล นายอ าภัย  จิตรบาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 602/2565
46 วัสดุเคร่ืองบริโภค 44,800.00  44,800.00   เฉพาะเจาะจง บ. มา-จัสมิน จก. บ. มา-จัสมิน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 603/2565
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47 ครุภัณฑ์ส านักงาน 36,000.00  36,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 604/2565
48 วัสดุเคร่ืองบริโภค 780.00       780.00        เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 605/2565
49 วัสดุเคร่ืองบริโภค 16,453.00  16,453.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 606/2565
50 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,470.00    5,470.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จกบ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 607/2565
51 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,560.00    4,560.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 608/2565
52 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,480.00    6,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 609/2565
53 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 610/2565
54 ว้สดุก่อสร้าง 3,630.00    3,630.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 611/2565
55 จ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า 21,186.00  21,186.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็ม อิเล็คทริค พาวเวอร์ ซิสเต็ม จกบ.ซีเอ็ม อิเล็คทริค พาวเวอร์ ซิสเต็ม จกถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 612/2565
56 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก.บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 613/2565
57 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,215.00    1,215.00     เฉพาะเจาะจง นายประพิน  เมืองรอด นายประพิน  เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 614/2565
58 วัสดุส านักงาน 1,068.00    1,068.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 615/2565
59 วัสดุส านักงาน 1,560.00    1,560.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 616/2565
60 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 6,713.66    6,713.66     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 617/2565
61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านฯ 2,569.00    2,569.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 618/2565
62 จ้างงานปรับปรุงโรงเก็บน้ าประปา 48,500.00  48,500.00   เฉพาะเจาะจง นายจเร   เกาะแก้ว นายจเร   เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 619/2565
57 วัสดุส านักงาน 750.00       750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 620/2565
58 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ 25,250.00  25,250.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 621/2565
59 จ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าท่ี(แฟลต) 53,500.00  53,500.00   เฉพาะเจาะจง นายจเร   เกาะแก้ว นายจเร   เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 622/2565
60 จ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าท่ี(แฟลต) 52,500.00  52,500.00   เฉพาะเจาะจง นายจเร   เกาะแก้ว นายจเร   เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 623/2565

61 งานเทพ้ืนคอนกรีตและปรับปรุงโรงเก็บ 49,200.00  49,200.00   เฉพาะเจาะจง นายจเร   เกาะแก้ว นายจเร   เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 624/2565
62 วัสดุก่อสร้าง 60,499.00  60,499.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างหจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 625/2565
57 จ้างท าความสะอาดประจ า 97,000.00  97,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 626/2565
58 เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ 41,500.00  41,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก. บ.จี.ดี.โฟร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 627/2565
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59 จ้างเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย 17,190.00  17,190.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไฟศอล อีเนอร์จี จก. บ.ไฟศอล อีเนอร์จี จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 628/2565
60 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 2,140.00    2,140.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 629/2565
61 จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน 5,000.00    5,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 630/2565
62 จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ 18,360.00  18,360.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท์   เพชรรักษ์นางสาวศิรินันท์   เพชรรักษ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 634/2565


