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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564



แบบ  สขร.1

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

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564



แบบ  สขร.1

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

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564



แบบ  สขร.1

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

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564



แบบ  สขร.1

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

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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จัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564



แบบ  สขร.1

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

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564



แบบ  สขร.1

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

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564



แบบ  สขร.1

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

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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จัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564



แบบ  สขร.1

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

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564



แบบ  สขร.1

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

496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564
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534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564
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496 วัสดุเคร่ืองบริโภค 19,073.00  19,073.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 496/2564
497 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 497/2564
498 วัสดุส านักงาน 1,080.00    1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 498/2564
499 วัสดุส านักงาน 1,480.00    1,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 499/2564
500 วัสดุก่อสร้าง 2,290.00    2,290.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 500/2564
501 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 501/2564
502 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 502/2564
503 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 503/2564
505 วัสดุก่อสร้าง 18,414.00 18,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 505/2564
507 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 3,121.46    3,121.46     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ บ.โตโยต้านครศรีฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 507/2564
508 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 508/2564
513 วัสดุส านักงาน 8,770.00    8,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 513/2564
514 วัสดุส านักงาน 8,095.00    8,095.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 514/2564
515 วัสดุส านักงาน 4,100.00    4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ หจก.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 515/2564
516 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,967.00    2,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 516/2564
517 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,670.00    1,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 517/2564
519 จ้างพ่นหมอกควัน 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   เกิดด า นายวิทยา   เกิดด า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 519/2564
520 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,984.00    2,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 520/2564
524 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00    1,350.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 524/2564
525 จ้างเดินระบบสายไฟ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 525/2564
528 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 528/2564
529 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.00    1,775.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 529/2564
531 วัสดุส านักงาน 5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าศิตาภัณฑ์ ร้าศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 531/2564
532 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,303.00    2,303.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 532/2564
533 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,691.00 1,691.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 533/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือ สิงหาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
534 วัสดุส านักงาน 1,260.00    1,260.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านมณฑาทิพย์  ร้านมณฑาทิพย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 534/2564
535 จ้างท าฉากกันฝอยละออง 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง ร้าน ท.เจริญการช่าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 535/2564
536 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,350.00  16,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 536/2564
539 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,759.00  12,759.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 539/2564
540 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก   สุทธิช่วย นางธันชนก   สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 540/2564
541 วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุส านักงาน 3,660.00    3,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์ ร้านเตือนใจพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 541/2564
542 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,456.00    2,456.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 542/2564
543 วัสดุก่อสร้าง 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 543/2564
544 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 544/2564
545 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบสารเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 545/2564
546 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 546/2564
547 วัสดุก่อสร้าง 1,516.00 1,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 547/2564
548 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 548/2564
549 วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,100.00 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 549/2564
550 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 550/2564
551 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00    4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 551/2564
552 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00    4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 552/2564
553 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,300.00    3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 553/2564
554 วัสดุเคร่ืองบริโภค 33,105.00 33,105.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 554/2564
555 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 555/2564
556 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,250.00    4,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 556/2564
557 วัสดุงานบ้านงานครัว 690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 557/2564
558 วัสดุงานบ้านงานครัว และ 49,050.00  49,050.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 558/2564
559 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00  10,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 559/2564
560 วัสดุคร่ืองบริโภคและ 3,845.00    3,845.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 560/2564
561 วัสดุคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 561/2564
563 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 562/2564
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วันท่ี.....30........เดือน.......สิงหาคม.........พ.ศ.  2564
564 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 563/2564
565 วัสดุเคร่ืองบริโภค 13,082.00  13,082.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 565/2564
566 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 566/2564
567 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม นายภักดี   ขนอม 567/2564
568 วัสดุงานบ้านงานครัว 961.00       961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 568/2564
569 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม สน.ปตท.บจ.ป่าใหญ่ปิโตเลียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 569/2564
570 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 570/2564
571 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,290.00    4,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 571/2564
572 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ 9,070.00    9,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 572/2564
573 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,450.00    9,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 573/2564
574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 574/2564
575 วัสดุก่อสร้าง 425.00       425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 575/2564
577 วัสดุส านักงาน 3,500.00    3,500.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านศิตาภัณฑ์  ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 577/2564
578 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 578/2564
579 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 579/2564


