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

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,900.00  24,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,490.00    5,490.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3 วัสดุส านักงาน 480.00       480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4 วัสดุส านักงาน 2,736.00    2,736.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,440.00    4,440.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6 วัสดุงานบ้านงานครัว 560.00       560.00        เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,195.00    1,195.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
8 วัสดุส านักงาน 960.00       960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
9 วัสดุส านักงาน 1,720.00    1,720.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ

10 วัสดุส านักงาน 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญมนัสณ์ มาร์เก็ตต้ิง ร้านขวัญมนัสณ์ มาร์เก็ตต้ิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
11 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,451.00  10,451.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12 วัสดุก่อสร้าง 480.00       480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,600.00    1,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
14 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,160.00    1,160.00     เฉพาะเจาะจง นางกัลยา   ศรชัย นางกัลยา   ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15 วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุส านักงาน 1,305.00    1,305.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
16 วัสดุส านักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านครูอ๊ีดดอกไม้  ร้านครูอ๊ีดดอกไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
17 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,115.00 2,115.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,370.00  99,370.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
19 จ้างงานถอดล้างเคร่ืองปรับอากาศและเปล่ียนอะไหล่ 11,050.00  11,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
20 วัสดุส านักงาน 3,000.00    3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
21 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,200.00  12,200.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
22 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,898.00    1,898.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
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23 ปรับปรุงบ้านพักแพทย์ 64,600.00  64,600.00   เฉพาะเจาะจง นายจเร     เกาะแก้ว นายจเร     เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
24 วัสดุเคร่ืองบริโภค 8,482.00    8,482.00     เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
25 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
26 วัสดุก่อสร้าง 480.00       480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
27 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 11,201.83  11,201.83   เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
28 วัสดุส านักงาน 855.00       855.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
29 วัสดุส านักงาน 1,500.00    1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,183.00 1,183.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
31 จ้างติดต้ังประตูบานเล่ือนและงานกระจกช่องแสงเหล็กดัดและกันสาด 70,100.00 70,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
32 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,580.00    2,580.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท๊มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท๊มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
33 งานถอดล้างและถอดร้ือติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ7,600.00    7,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
34 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 570.00       570.00        เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย ดิษฐภักดี นายสมหมาย ดิษฐภักดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
35 วัสดุส านักงาน 8,170.00    8,170.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
36 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,140.00    3,141.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
37 วัสดุก่อสร้าง 480.00       480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
38 วัสดุงานบ้านและวัสดุเคร่ืองบริโภค 2,630.00    2,630.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
39 งานปรับปรุงห้องน้ าฝ่ายบริหาร 41,760.00  41,760.00   เฉพาะเจาะจง นายอนงค์    สุนาโท นายอนงค์    สุนาโท ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
40 วัสดุเคร่ืองบริโภค และวัสดุงานบ้านฯ 3,492.00    3,492.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,113.00 10,113.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42 วัสดุก่อสร้าง 140.00       140.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
43 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
44 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องทันตกรรม 53,600.00  53,600.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทูพี ธุรกิจ จก. บ.ทูพี ธุรกิจ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
45 จ้างงานติดต้ังพัดลมระบายอากาศชนิดติดฝ้า ห้องทันตกรรม 19,150.00  19,150.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
46 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,350.00    7,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
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47 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,190.00    3,190.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
48 วัสดุก่อสร้าง 1,195.00 1,195.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
49 วัสดุเช้ือเพลิงหล่อล่ืน 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
50 วัสดุส านักงาน 2,500.00    2,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านครูอ๊ีดดอกไม้  ร้านครูอ๊ีดดอกไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
51 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,790.00    1,790.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
52 วัสดุส านักงาน 28,482.00  28,482.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
53  งานซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องคลอด 7,925.00    7,925.00     เฉพาะเจาะจง นายจเร    เกาะแก้ว นายจเร    เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
54 วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,780.00  11,780.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
55 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ



แบบ  สขร.1

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

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,900.00  24,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 710/2563
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,490.00    5,490.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 711/2563
3 วัสดุส านักงาน 480.00       480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 712/2563
4 วัสดุส านักงาน 2,736.00    2,736.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 713/2563
5 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,440.00    4,440.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 714/2563
6 วัสดุงานบ้านงานครัว 560.00       560.00        เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 715/2563
7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,195.00    1,195.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 716/2563
8 วัสดุส านักงาน 960.00       960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 717/2563
9 วัสดุส านักงาน 1,720.00    1,720.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ร้านมณฑาทิพย์ตรายาง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 718/2563

10 วัสดุส านักงาน 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญมนัสณ์ มาร์เก็ตต้ิง ร้านขวัญมนัสณ์ มาร์เก็ตต้ิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 719/2563
11 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,451.00  10,451.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 720/2563
12 วัสดุก่อสร้าง 480.00       480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 721/2563
13 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,600.00    1,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 722/2563
14 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,160.00    1,160.00     เฉพาะเจาะจง นางกัลยา   ศรชัย นางกัลยา   ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 723/2563
15 วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุส านักงาน 1,305.00    1,305.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 724/2563
16 วัสดุส านักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านครูอ๊ีดดอกไม้  ร้านครูอ๊ีดดอกไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 725/2563
17 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,115.00 2,115.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 726/2563
18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,370.00  99,370.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 727/2563
19 จ้างงานถอดล้างเคร่ืองปรับอากาศและเปล่ียนอะไหล่ 11,050.00  11,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 728/2563
20 วัสดุส านักงาน 3,000.00    3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 729/2563
21 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,200.00  12,200.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 730/2563
22 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,898.00    1,898.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 731/2563
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23 ปรับปรุงบ้านพักแพทย์ 64,600.00  64,600.00   เฉพาะเจาะจง นายจเร     เกาะแก้ว นายจเร     เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 732/2563
24 วัสดุเคร่ืองบริโภค 8,482.00    8,482.00     เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 733/2563
25 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 734/2563
26 วัสดุก่อสร้าง 480.00       480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 735/2563
27 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 11,201.83  11,201.83   เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 736/2563
28 วัสดุส านักงาน 855.00       855.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 737/2563
29 วัสดุส านักงาน 1,500.00    1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 738/2563
30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,183.00 1,183.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 739/2563
31 จ้างติดต้ังประตูบานเล่ือนและงานกระจกช่องแสงเหล็กดัดและกันสาด 70,100.00 70,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 740/2563
32 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,580.00    2,580.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท๊มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท๊มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 741/2563
33 งานถอดล้างและถอดร้ือติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ7,600.00    7,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 742/2563
34 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 570.00       570.00        เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย ดิษฐภักดี นายสมหมาย ดิษฐภักดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 743/2563
35 วัสดุส านักงาน 8,170.00    8,170.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 744/2563
36 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,140.00    3,141.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 745/2563
37 วัสดุก่อสร้าง 480.00       480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 746/2563
38 วัสดุงานบ้านและวัสดุเคร่ืองบริโภค 2,630.00    2,630.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 747/2563
39 งานปรับปรุงห้องน้ าฝ่ายบริหาร 41,760.00  41,760.00   เฉพาะเจาะจง นายอนงค์    สุนาโท นายอนงค์    สุนาโท ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 748/2563
40 วัสดุเคร่ืองบริโภค และวัสดุงานบ้านฯ 3,492.00    3,492.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 749/2563
41 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,113.00 10,113.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 750/2563
42 วัสดุก่อสร้าง 140.00       140.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 751/2563
43 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 752/2563
44 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องทันตกรรม 53,600.00  53,600.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทูพี ธุรกิจ จก. บ.ทูพี ธุรกิจ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 753/2563
45 จ้างงานติดต้ังพัดลมระบายอากาศชนิดติดฝ้า ห้องทันตกรรม 19,150.00  19,150.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ร้านวีอาร์แอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 754/2563
46 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,350.00    7,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 755/2563
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47 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,190.00    3,190.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 756/2563
48 วัสดุก่อสร้าง 1,195.00 1,195.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 757/2563
49 วัสดุเช้ือเพลิงหล่อล่ืน 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 758/2563
50 วัสดุส านักงาน 2,500.00    2,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านครูอ๊ีดดอกไม้  ร้านครูอ๊ีดดอกไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 759/2563
51 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,790.00    1,790.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 760/2563
52 วัสดุส านักงาน 28,482.00  28,482.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 761/2563
53  งานซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องคลอด 7,925.00    7,925.00     เฉพาะเจาะจง นายจเร    เกาะแก้ว นายจเร    เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 762/2563
54 วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,780.00  11,780.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 763/2563
55 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 764/2563


