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206 ตรวจเช็คบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิด 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก. บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 206/2564
207 วัสดุเคร่ืองแต่งกายและ 59,825.00 59,825.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จก.บ.เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 207/2564
208 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200.00       200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมูสาการไฟฟ้า ร้านมูสาการไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 208/2564
209 จ้างซ่อมเช็ครถยนต์ รพ.ขนอม 10,000.00  10,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณแอร์ ร้านรุ่งอรุณแอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 209/2564
210 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 210/2564
211 จ้างต่อทะเบียนและพรบ.รถยนต์ 1,045.00    1,045.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอู่สิทธ์เซ็นเตอร์เซอร์วิส ร้านอู่สิทธ์เซ็นเตอร์เซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 211/2564
212 วัสดุส านักงาน 1,560.00    1,560.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน ว.เคร่ืองประดับ  ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 212/2564
213 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,036.00  11,036.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 213/2564
214 จ้างติดต้ังผ้าม่านห้องผู้ป่วยในสามัญ 28,560.00  28,560.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสเตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสเตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 214/2564
215 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,115.00    2,115.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 215/2564
216 วัสดุเคร่ืองบริโภค 4,710.00    4,710.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 216/2564
217 วัสดุเคร่ืองบริโภค 487.00       487.00        เฉพาะเจาะจง นางกัลยา   ศรชัย นางกัลยา   ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 217/2564
218 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,400.00    2,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น ร้านร่มเย็น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 218/2564
219 ซ๋อมรถยนต์ รพ.ขนอม 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรไดนาโม ร้านสมพรไดนาโม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 219/2564
220 วัสดุส านักงาน 2,380.00    2,380.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 220/2564
221 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 221/2564
222 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,600.00    9,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ  พูลเพียบพร้อมนางสาวศิริวรรณ  พูลเพียบพร้อมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 222/2564
223 วัสดุส านักงาน 250.00       250.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนันคอนฯ หจก.ณัฐชนันคอนฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 223/2564
224 วัสดุก่อสร้าง 685.00       685.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 224/2564
225 จ้างผู้ช่วยเหลือคนไข้ 8,700.00    8,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพรอุษา  พรหมคีรี นางสาวพรอุษา  พรหมคีรี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 225/2564
226 วัสดุเคร่ืองบริโภค 9,038.00    9,038.00     เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ใจสุด นางวันดี  ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 226/2564
227 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000.00    1,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จก. บ.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 227/2564
230 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,214.00 2,214.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 230/2564
231 วัสดุส านักงาน 2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 231/2564
232 วัสดุส านักงาน 19,175.00 19,175.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 232/2564
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233 วัสดุเคร่ืองบริโภค 900.00       900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 233/2564
234 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์ ร้านขนอมศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 234/2564
236 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000.00    4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 236/2564
237 วัสดุส านักงาน 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 237/2564
238 วัสดุเคร่ืองบริโภค 11,280.00  11,280.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 238/2564
239 วัสดุไฟฟ้าฯและวัสดุก่อสร้าง 837.00 837.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 239/2564
240 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณแอร์ ร้านรุ่งอรุณแอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 240/2564
241 วัสดุเคร่ืองบริโภค 975.00 975.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศรชัย นางกัลยา  ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 241/2564
242 วัสดุเคร่ืองบริโภค  และ 3,775.00 3,775.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 242/2564
243 ครุภัณฑ์ส านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ 4,108.00 4,108.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 243/2564
244 วัสดุงานบ้านฯ 695.00       695.00        เฉพาะเจาะจง  บ.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช  บ.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 244/2564
245 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีไซน์ ฯ ร้านมีดีไซน์ ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 245/2564
246 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 246/2564
247 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,289.00 4,289.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 247/2564
248 วัสดุส านักงาน 1,450.00    1,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสยาม ร้านสยาม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 248/2564
249 วัสดุงานบ้านงานครัว 697.43       697.43        เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 249/2564
250 วัสดุส านักงาน 990.00       990.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสยาม ร้านสยาม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 250/2564
251 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,828.00  10,828.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรขนอม สหกรณ์การเกษตรขนอม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 251/2564
252 วัสดุส านักงาน 3,120.00    3,120.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 252/2564
253 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 253/2564
254 วัสดุส านักงาน และวัสดุงานบ้านฯ 489.00 489.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 254/2564
255 วัสดุเคร่ืองบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ 3,476.00 3,476.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 255/2564
256 วัสดุเคร่ืองบริโภค 10,506.00  10,506.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 256/2564
257 ซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 6,503.73 6,503.73 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 257/2564
258 จ้างเช่าระบบ GPS รายปี รถยนต์ 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเทค จีพีเอส จก. บ.เอ็นเทค จีพีเอส จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 258/2564
259 ซ่อมเช็คและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 10,710.00 10,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์ หจก.ขนอมยางยนต์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 259/2564
260 วัสดุส านักงาน 22,850.00 22,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 260/2564
261 วัสดุส านักงาน 3,600.00    3,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 261/2564
262 วัสดุเคร่ืองบริโภค 900.00       900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 262/2564
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263 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,430.00    2,430.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเพชรเริงชัย ร้านน้ าเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 263/2564
264 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,703.00 2,703.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 264/2564
265 วัสดุก่อสร้าง 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 265/2564
266 วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ สนง 1,792.00 1,792.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว. เคร่ืองประดับ ร้าน ว. เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 266/2564
267 จ้างซ่อมเช็คและเปล่ียนอุปกรณ์เ 10,074.05 10,074.05 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก. บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 267/2564
268 ตรวจเช็คระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก. บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 268/2564
269 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,430.00 3,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 269/2564
270 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,770.00    4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 270/2564
271 วัสดุเคร่ืองบริโภค 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา   ศรชัย นางกัลยา   ศรชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 271/2564
272 จ้างผู้ช่วยเหลือคนไข้ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรอุษา  พรหมคีรี นางสาวพรอุษา  พรหมคีรี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 272/2564
274 วัสดุส านักงาน 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 274/2564
275 จ้างท าความสะอาดประจ า 97,000.00  97,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 275/2564
276 เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ 41,500.00  41,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก. บ.จี.ดี.โฟร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 276/2564
278 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 278/2564
279 จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน 5,460.00 5,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 279/2564


