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136 วัสดุก่อสร้าง 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 136/2564
137 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,190.00 2,191.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 137/2564
138 วัสดุไฟฟ้า 845.00       845.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 138/2564
139 ติดต้ังกล้องวงจรปิดห้อง 66,000.00  66,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์สแตนดาร์ด ร้านคอมพิวเตอร์สแตนดาร์ด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 139/2564
140 วัสดุก่อสร้าง 610.00       610.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 140/2564
141 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 8,037.31    8,037.31     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 141/2564
142 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 142/2564
144 วัสดุส านักงาน 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 144/2564
145 จ้างบ ารุงรักษาระบบอากาศปรับอากาศห้องแยดโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือ29,585.50 29,585.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก. บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 145/2564
146 วัสดุงานบ้านงานครัว 909.00 909.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 146/2564
147 วัสดุส านักงาน 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 147/2564
148 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,520.00    1,520.00     เฉพาะเจาะจง นางวันดี    ใจสุด นางวันดี    ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 148/2564
149 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,520.00    1,520.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 149/2564
150 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,070.00    2,070.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 150/2564
151 วัสดุส านักงาน 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 151/2564
152 เช่าเต็นท์และเก้าอ้ี 3,750.00    3,750.00     เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  นาวิกวาตาร นายสุริยา  นาวิกวาตาร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 152/2564
153 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 153/2564
154 วัสดุส านักงาน 16,865.00 16,865.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 154/2564
155 วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,780.00 99,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 155/2564
156 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,326.40 12,326.40 เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์สบ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 156/2564
157 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 4,282.68 4,282.68 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 157/2564
158 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,888.00 7,888.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 158/2564
159 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,282.00  11,282.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี    ใจสุด นางวันดี    ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 159/2564
160 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 160/2564
161 ครุภัณฑ์ส านักงานและวัสดุส านักงาน 4,690.00 4,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 161/2564
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162 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00    2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 162/2564
163 วัสดุส านักงาน 35,000.00  35,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ บ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 163/2564
164 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 61,500.00 61,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก อินเตอร์เทรด บ.บางกอก อินเตอร์เทรด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 164/2564
165 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง  นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร  นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 165/2564
166 วัสดุก่อสร้าง 2,875.00 2,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 166/2564
167 วัสดุเคร่ืองบริโภค 788.00 788.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 167/2564
168 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 2,930.20 2,930.20 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 168/2564
169 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 169/2564
170 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก อินเตอร์เทรด บ.บางกอก อินเตอร์เทรด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 170/2564
171 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,150.00 20,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 171/2564
172 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 172/2564
173 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.กัญญาโม จก. บ.กัญญาโม จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 173/2564
174 วัสดเคร่ืองบริโภค 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.มา-จัสมิน จก. บ.มา-จัสมิน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 174/2564
175 วัสดุก่อสร้าง 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 175/2564
176 วัสดุเคร่ืองบริโภค 14,778.00  14,778.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี    ใจสุด นางวันดี    ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 176/2564
177 วัสดุเคร่ืองบริโภค และวัสดุงานบ้านฯ 4,217.00 4,217.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 177/2564
178 วัสดุส านักงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 178/2564
179 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่ 4,920.40 4,920.40 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 179/2564
180 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,558.00 3,558.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 180/2564
181 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,000.00    6,000.00     เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา  ศุภบุษบ์ นางขนิษฐา  ศุภบุษบ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 181/2564
182 วัสดุส านักงาน 740.00       740.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 182/2564
183 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 960.00       960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 183/2564
184 วัสดุเคร่ืองบริโภค และ วัสดุงานบ้าน 2,666.00 2,666.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 184/2564
185 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,160.00    2,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 185/2564
186 วัสดุส านักงาน 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีไซน์ ร้านมีดีไซน์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 186/2564
187 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 187/2564
188 วัสดุงานบ้านงานครัว 540.00       540.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 188/2564
191 วัสดุเคร่ืองบริโภค 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 191/2564
192 วัสดุก่อสร้าง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 192/2564
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193 จ้างติดต้ังผ้าม่านห้องผู้ป่วยในสามัญ 63,650.00 63,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสเตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสเตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 193/2564
194 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,353.00  10,353.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี    ใจสุด นางวันดี    ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 194/2564
196 จ้างท าความสะอาดประจ า 97,000.00  97,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 196/2564
197 เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ 41,500.00  41,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก. บ.จี.ดี.โฟร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 197/2564
198 จ้างเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย 12,805.00  12,805.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไฟศอล อีเนอร์จี จก. บ.ไฟศอล อีเนอร์จี จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 198/2564
199 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 2,140.00    5,460.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 199/2564
200 จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน 5,460.00 5,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 200/2564
201 จ้างเหมานวดแผนไทย 7,075.00    7,075.00     เฉพาะเจาะจง นางจริงใจ เมืองน้อย นางจริงใจ เมืองน้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 201/2564
203 วัสดุส านักงาน 1,680.00    1,680.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 203/2564
204 วัสดุก่อสร้าง 290.00       290.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 204/2564
205 วัสดุก่อสร้าง 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 205/2564


