
ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯไป

จังหวัดยโสธร
1 3,000.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง
นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

650/63 ลว. 1 ก.ค.
 63

2
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้้ามัน

เดือนม.ิย. 63)
9 11,670.20   

 
เฉพาะเจาะ

จง
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

651/63 ลว. 1 ม.ิย.
 63

3
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯไป

จังหวัดเลย
1 15,680.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

652/63 ลว.1 ก.ค. 
63

4
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปจังหวัด

...
1 3,000.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

653/63 ลว.1 ก.ค. 
63

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 5 25,792.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านมิตรภาพพาณิชย์ ร้านมิตรภาพพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

654/63 ลว. 3 ก.ค.
63

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 2,700.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านเอ็นพี
คอมพิวเตอร์

ร้านเอ็นพี
คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

655/63 ลว. 3 ก.ค.
63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม 2563
งานพัสดแุละบ ารุงรักษา  ภารกิจดา้นอ านวยการ  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

7 วัสดุส้านักงาน 2 690.00       
 

เฉพาะเจาะ
จง

บขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ้ากัด

บขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

656/63 ลว. 3 ก.ค.
 63

8 จ้างเหมานึ่งอุปกรณ์การแพทย์ 1 290.00       
 

เฉพาะเจาะ
จง

โรงพยาบาล
ขอนแก่น

โรงพยาบาล
ขอนแก่น

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

657/63 ลว. 3 ก.ค.
 63

9
จ้างเหมาท้าอักษรเรซ่ินคละสี 8 

ตัวอักษร
1 42,000.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง
ร้านปอนด์ป้าย ร้านปอนด์ป้าย

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

658/63 ลว. 8 ก.ค.
 63

10
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร 

(เคร่ืองอัดเชือเห็ด)
1 11,050.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง
นายเมธี เจริญวิภาส นายเมธี เจริญวิภาส

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

659/63 ลว. 8 ก.ค.
 63

11
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
1 7,000.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง

ร้านนิยม
อิเลคทรอนิกส์

ร้านนิยม
อิเลคทรอนิกส์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

660/63 ลว. 8 ก.ค.
 63

12 จ้างเหมาท้าตรายาง 1 4,240.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านแก่นนครบล๊อค ร้านแก่นนครบล๊อค
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

661/63 ลว. 8 ก.ค.
 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

13 วัสดุการเกษตร 3 5,130.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านศรัณย์พาณิชย์ ร้านศรัณย์พาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

662/63 ลว. 8 ก.ค.
 63

14 วัสดุส้านักงาน 3 1,700.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ้ากัด

บ.ขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

663/63 ลว. 8 ก.ค.
 63

15 วัสดุงานบ้านงานครัว 2 3,600.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก.โค้วกิมหยวย หจก.โค้วกิมหยวย
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

664/63 ลว. 8 ก.ค.
 63

16
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานและ

ทาสีตึก 1ข
1 3,300.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง
นายบุญเจริญ รักแฝ่ง นายบุญเจริญ รักแฝ่ง

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

665/63 ลว. 9 ก.ค.
 63

17
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว
1 1,980.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง

หจก.ท่าพระเกษตร
ยนต์

หจก.ท่าพระเกษตร
ยนต์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

666/63 ลว. 9 ก.ค.
 63

18
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน 

(เก้าอี)้
1 5,280.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง

นายชัยณรงค์ เหลา
พันนา

นายชัยณรงค์ เหลา
พันนา

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

667/63 ลว. 9 ก.ค.
 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

19 วัสดุก่อสร้าง 35 58,117.05   
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

668/63 ลว. 9 ก.ค.
 63

20 วัสดุก่อสร้าง 1 5,350.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

669/63 ลว. 9 ก.ค.
 63

21 เติมอ๊อกซิเย่น 1 139.10       
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิ
เย่น

หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิ
เย่น

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

670/63 ลว. 9 ก.ค.
 63

22
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

เครืองติดตามการท้างานของหัวใจ
3 13,375.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง

หจก.ขอนแก่น
อุปกรณ์การแพทย์

หจก.ขอนแก่น
อุปกรณ์การแพทย์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

671/63 ลว. 10 
ก.ค. 63

23
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1

 ก
1 20,865.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง

หจก.ขอนแก่น
อุปกรณ์การแพทย์

หจก.ขอนแก่น
อุปกรณ์การแพทย์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

672/63 ลว. 10 
ก.ค. 63

24 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน 1 1,650.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านโชครุ่งเรืองการ
พาณิชย์

ร้านโชครุ่งเรืองการ
พาณิชย์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

673/63 ลว. 10 
ก.ค. 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

25
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

ภายในจังหวัดขอนแก่น
1 2,200.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

674/63 ลวง 10 
ก.ค. 63

26
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

ไปจังหวัดกาฬสินธุ์
1 2,800.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

675/63 ลว. 10 
ก.ค. 63

27 วัสดุงานบ้านงานครัว 7 339,600.00 
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก.โค้วกิมหยวย หจก.โค้วกิมหยวย
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

676/63 ลว. 15 
ก.ค. 63

28 วัสดุการศึกษา 2 775.00       
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก.รวมสาส์
นขอนแก่น

หจก.รวมสาส์
นขอนแก่น

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

677/63 ลว. 15 
ก.ค. 63

29 วัสดุก่อสร้าง 6 2,477.05     
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

678/63 ลว. 15 
ก.ค. 63

30 วัสดุก่อสร้าง 2 802.50       
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

679/63 ลว. 15 
ก.ค. 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

31 วัสดุงานบ้านงานครัว 6 1,300.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

680/63 ลว. 15 
ก.ค. 63

32 วัสดุส้านักงาน 2 970.00       
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ้ากัด

บ.ขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

681/63 ลว. 15 
ก.ค. 63

33 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4 5,799.40     
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

บ.ขอนแก่นควอลิต้ี
คอนกรีต จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

682/63 ลว. 16 
ก.ค. 63

34 วัสดุงานบ้านงานครัว 2 6,950.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

683/63 ลว. 16 
ก.ค. 63

35 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 8 8,000.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

684/63 ลว. 16 
ก.ค. 63

36 จ้างเหมาท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 3,800.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านซูเปอร์ฟาสต์
พร้ินต้ิง

ร้านซูเปอร์ฟาสต์
พร้ินต้ิง

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

685/63 ลว. 16 
ก.ค. 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

37
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว
1 900.00       

 
เฉพาะเจาะ

จง

ร้านจิตติพัฒน์การ
ช่าง

ร้านจิตติพัฒน์การ
ช่าง

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

686/63 ลว. 18 
ก.ค. 63

38
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไป

จังหวัดอุบลราชธานี
1 8,000.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง
นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

687/63 ลว. 16 
ก.ค. 63

39
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไป

จังหวัดมหาสารคาม
1 6,800.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง
นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

688/63 ลว. 16 
ก.ค. 63

40
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปจังหวัด

เลย
1 15,680.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

689/63 ลว. 16 
ก.ค. 63

41
จ้างเหมาซ่อมครัภัณฑ์โรงงาน
รายการเคร่ืองเจ็ทเติมอากาศ

1 9,600.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านจิตติพัฒน์การ
ช่าง

ร้านจิตติพัฒน์การ
ช่าง

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

690/63 ลว. 16 
ก.ค. 63

42 วัสดุการเกษตร 13 35,815.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

691/63 ลว. 16 
ก.ค. 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

43 เติมออกซิเย่น 1 278.20       
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิ
เย่น

หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิ
เย่น

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

692/63 ลว. 16 
ก.ค. 63

44 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1 62,000.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านเอ็นพี
คอมพิวเตอร์

ร้านเอ็นพี
คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

694/63 ลว. 16 
ก.ค. 63

45 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1 28,000.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

นางสาวกรรณิการ์ 
นิกร

นางสาวกรรณิการ์ 
นิกร

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

695/63 ลว. 17 
ก.ค. 63

46 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1 62,000.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านเอ็นพี
คอมพิวเตอร์

ร้านเอ็นพี
คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

696/63 ลว. 17 
ก.ค. 63

47 วัสดุส้านักงาน 1 5,250.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านจิตติพัฒน์การ
ช่าง

ร้านจิตติพัฒน์การ
ช่าง

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

697/63 ลว. 17 
ก.ค. 63

48
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

ภายในจังหวัดขอนแก่น
1 2,200.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง
นายคฑา จันทวงษ์ นายคฑา จันทวงษ์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

698/63 ลว. 20 
ก.ค. 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

49 ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 57,214.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ดิจิทัลเฮลท์เวน
เจอร์ จ้ากัด

บ.ดิจิทัลเฮลท์เวน
เจอร์ จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

700/63 ลว. 24 
ก.ค. 63

50
จ้างเหมาปรับปรุงห้องท้างาน

พยาบาลบ้านชีวิตใหม่
1 460,000.00 

 
เฉพาะเจาะ

จง
ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

701/63 ลว. 24 
ก.ค. 63

51
จ้างเหมาจัดสวนบริเวณด้านหลัง

อาคาร
1 448,000.00 

 
เฉพาะเจาะ

จง
ร้านสวนคุณไก่ ร้านสวนคุณไก่

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

702/63 ลว. 24 
ก.ค. 63

52 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 1 720.00       
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านซูเปอร์ฟาสต์
พร้ินต้ิง

ร้านซูเปอร์ฟาสต์
พร้ินต้ิง

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

703/63 ลว. 24 
ก.ค. 63

53 วัสดุส้านักงาน 16 38,125.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ้ากัด

บ.ขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

704/63 ลว. 24 
ก.ค. 63

54 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 9 47,090.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านมิตรภาพพาณิชย์ ร้านมิตรภาพพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

705/63 ลว. 24 
ก.ค. 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

55 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1 12,000.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านนิยม
อิเลคทรอนิกส์

ร้านนิยม
อิเลคทรอนิกส์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

706/63 ลว. 24 
ก.ค. 63

56 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 139.10       
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก. ขอนแก่นอ๊อก
ซิเย่น

หจก. ขอนแก่นอ๊อก
ซิเย่น

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

707/63 ลว. 24 
ก.ค. 63

57 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 321.00       
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก. ขอนแก่นอ๊อก
ซิเย่น

หจก. ขอนแก่นอ๊อก
ซิเย่น

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

708/63 ลว. 24 
ก.ค. 63

58 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 417.30       
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก. ขอนแก่นอ๊อก
ซิเย่น

หจก. ขอนแก่นอ๊อก
ซิเย่น

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

709/63 ลว. 24 
ก.ค. 63

59 วัสดุงานบ้านงานครัว 25 155,140.00 
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านศรัณย์พาณิชย์ ร้านศรัณย์พาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

710/63 ลว. 29 
ก.ค. 63

60 จ้างเหมาท้าป้าย 8 5,940.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านซูเปอร์ฟาสต์
พร้ินต้ิง

ร้านซูเปอร์ฟาสต์
พร้ินต้ิง

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

711/63 ลว. 29 
ก.ค. 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

61 จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 1 9,996.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

นางสาวณัฐกฤตา 
ทุมวงศ์

นางสาวณัฐกฤตา 
ทุมวงศ์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

712/63 ลว. 29 
ก.ค. 63

62 จ้างเหมาติดต้ังโทรศัพท์พืน้ฐาน 1 1,605.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

บ.ทีโอทีจ้ากัด 
(มหาชน)

บ.ทีโอทีจ้ากัด 
(มหาชน)

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

713/63 ลว. 30 
ก.ค. 63

63 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน 1 3,600.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านนิยม
อิเลคทรอนิกส์

ร้านนิยม
อิเลคทรอนิกส์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

714/63 ลว. 30 
ก.ค. 63

64
จ้างเหมาย้ายพร้อมติดต้ังล้าโพงชุด

เสียงตามสาย
1 1,600.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง

ร้านนิยม
อิเลคทรอนิกส์

ร้านนิยม
อิเลคทรอนิกส์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

715/63 ลว. 30 
ก.ค. 63

65 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 1 1,280.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านซูเปอร์ฟาสต์
พร้ินต้ิง

ร้านซูเปอร์ฟาสต์
พร้ินต้ิง

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

716/63 ลว. 30 
ก.ค. 63

66 วัสดุงานบ้านงานครัว 2 109,440.00 
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก.โค้วกิมหยวย หจก.โค้วกิมหยวย
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

717/63 ลว. 31 
ก.ค. 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

67
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

ไปจังหวัดระยอง
1 18,000.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง
นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

718/63 ลว. 31 
ก.ค. 63

68
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

ไปจังหวัดมหาสารคาม
1 4,900.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

นายเสกสันต์ิ หลาน
วงษ์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

719/63 ลว. 31 
ก.ค. 63

69
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

ไปจังหวัดเพชรบูรณ์
1 10,400.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง
นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

720/63 ลว. 31 
ก.ค. 63

70
จ้างเหมาปรับปรุงช่องกระถาง

ต้นไม้
1 9,000.00     

 
เฉพาะเจาะ

จง
นายบุญเจริญ รักแฝ่ง นายบุญเจริญ รักแฝ่ง

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

721/63 ลว. 31 
ก.ค. 63

71
จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานและสีผนัง

โถง
1 27,500.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง
ร้านเอฟเวอร์กรีน ร้านเอฟเวอร์กรีน

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

722/63 ลว. 31 
ก.ค. 63

72 เติมออกซิเย่น 1 139.10       
 

เฉพาะเจาะ
จง

หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิ
เย่น

หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิ
เย่น

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

723/63 ลว. 31 
ก.ค. 63



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที/่วันที/่
สัญญา/ขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

73 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 3,859.00     
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านขอนแก่นโฮมดี
ไซน์

ร้านขอนแก่นโฮมดี
ไซน์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

724/63 ลว. 31 
ก.ค. 63

74 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 28,200.00   
 

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านขอนแก่นโฮมดี
ไซน์

ร้านขอนแก่นโฮมดี
ไซน์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

724/63 ลว. 31 
ก.ค. 63

75
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

เครืองติดตามการท้างานของหัวใจ
1 12,840.00   

 
เฉพาะเจาะ

จง

หจก.ขอนแก่น
อุปกรณ์การแพทย์

หจก.ขอนแก่น
อุปกรณ์การแพทย์

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

726/63 ลว. 31 
ก.ค. 63

76
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้้ามัน

เดือน ก.ค. 63)
1 16,554.20   

 
เฉพาะเจาะ

จง
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

727/63 ลว. 31 
ก.ค. 63


