
ล ำดบัที่ รำยกำร
จ ำนวน
รำยกำร

รำคำ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที่/
สัญญำ/ข้อตกลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาพิมพ์คู่มือ 1 147,500.00  เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา 

จ ากัด
บ.ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา 

จ ากัด
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
797/63 ลว. 1 

ก.ย. 2563

2 จ้างเหมาท าโปสเตอร์ 1 30,000.00    เฉพาะเจาะจง
หจก.เอสดับบลิวแอนด์ซัน

ดิจิตอล
หจก.เอสดับบลิวแอนด์

ซันดิจิตอล
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
798/63 ลว. 1 

ก.ย. 2563

3 วัสดุการเกษตร 6 14,530.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์พาณิชย์ ร้านศรัณย์พาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

799/63 ลว. 1 
ก.ย. 2563

4
วัสดุส านักงานและงานบ้าน

งานครัว
9 2,850.00      เฉพาะเจาะจง

บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม
 จ ากัด

บ.ขอนแก่นคลังนานา
ธรรม จ ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

800/63 ลว. 1 
ก.ย. 2563

5 วัสดุการเกษตร 1 2,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสาส์นขอนแก่น หจก.รวมสาส์นขอนแก่น ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

801/63 ลว. 1 
ก.ย. 2563

6 วัสดุการแพทย์ 1 1,005.80      เฉพาะเจาะจง
หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์

การแพทย์
หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์

การแพทย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
802/63 ลว. 1 

ก.ย. 2563

7 น ามันเชื้อเพลิง (ส.ค.63) 8 18,629.25    เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

803/63 ลว. 1 
ก.ย. 2563

8
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศฯไปจังหวัดสุรินทร์

1 5,700.00      เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต์ิ หลานวงษ์ นายเสกสันต์ิ หลานวงษ์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

804/63 ลว. 3 
ก.ย. 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2563
งานพัสดุและบ ารุงรักษา  ภารกิจด้านอ านวยการ  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น



ล ำดบัที่ รำยกำร
จ ำนวน
รำยกำร

รำคำ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที่/
สัญญำ/ข้อตกลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

9
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศฯภายในจังหวัด

ขอนแก่น
1 8,800.00      เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต์ิ หลานวงษ์ นายเสกสันต์ิ หลานวงษ์ ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
805/63 ลว. 3 

ก.ย. 2563

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 3 9,315.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรภาพพาณิชย์ ร้านมิตรภาพพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

806/63 ลว. 9 
ก.ย. 2563

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 6,140.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

807/63 ลว. 9 
ก.ย. 2563

12 วัสดุก่อสร้าง 2 28,786.21    เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นควอลิต้ี

คอนกรีต จก.
บ.ขอนแก่นควอลิต้ี

คอนกรีต จก.
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
808/63 ลว. 9 

ก.ย. 2563

13
จ้างเหมาพิมพ์คู่มือส่ือการ

สอน
3 109,695.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจซี ร้านเจซี ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
809/63 ลว. 9 

ก.ย. 2563

14 จ้างเหมาจัดรูปเล่มเอกสาร 2 98,000.00    เฉพาะเจาะจง
หจก.เอสดับบลิวแอนด์ซัน

ดิจิตอล
หจก.เอสดับบลิวแอนด์

ซันดิจิตอล
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
810/63 ลว. 9 

ก.ย. 2563

15
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย(ุเคร่ืองรับส่งวิทยุ

มือถือ)
1 3,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโชครุ่งเรืองการพาณิชย์

ร้านโชครุ่งเรืองการ
พาณิชย์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

811/63 ลว. 9 
ก.ย. 2563

16
จ้างเหมาติดต้ังกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียมพร้อม

อุปกรณ์
1 2,100.00      เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ ทองประกอบ นายสุพรรณ ทองประกอบ ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
812/63 ลว. 9 

ก.ย. 2563



ล ำดบัที่ รำยกำร
จ ำนวน
รำยกำร

รำคำ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที่/
สัญญำ/ข้อตกลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

17
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ส านักงาน (พัดลมติดผนัง)
1 2,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโชครุ่งเรืองการพาณิชย์

ร้านโชครุ่งเรืองการ
พาณิชย์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

813/63 ลว. 9 
ก.ย. 2563

18
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว (เคร่ืองตัดหญ้า)
1 3,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
814/63 ลว. 9 

ก.ย. 2563

19
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะ กค2999ขก
1 2,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
815/63 ลว. 9 

ก.ย. 2563

20
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ)

1 2,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมอิเลคทรอนิกส์ ร้านนิยมอิเลคทรอนิกส์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

816/63 ลว. 9 
ก.ย. 2563

21
จ้างเหมานึ่งอุปกรณ์

การแพทย์
1 490.00        เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
817/63 ลว. 9 

ก.ย. 2563

22
จ้างเหมาซ่อมกุญแจล๊อคห

น้าต่างบ้านแสงอรุณ
1 4,400.00      เฉพาะเจาะจง นายสุขสวัสด์ิ อนุสี นายสุขสวัสด์ิ อนุสี ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
818/63 ลว. 9 

ก.ย. 2563

23 วัสดุส านักงาน 1 2,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใสเฟรม ร้านฟ้าใสเฟรม ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

819/63 ลว. 11 
ก.ย. 2563

24 วัสดุงานบ้านงานครัว 5 33,450.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์พาณิชย์ ร้านศรัณย์พาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

820/63 ลว. 11 
ก.ย. 2563

25
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุ

ส านักงาน
4 2,220.00      เฉพาะเจาะจง

บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม
 จ ากัด

บ.ขอนแก่นคลังนานา
ธรรม จ ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

821/63 ลว. 11 
ก.ย. 2563



ล ำดบัที่ รำยกำร
จ ำนวน
รำยกำร

รำคำ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที่/
สัญญำ/ข้อตกลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

26 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 1,200.00      เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานา

ธรรม จ ากัด
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
822/63 ลว. 11 

ก.ย. 2563

27 วัสดุส านักงาน 1 3,300.00      เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานา

ธรรม จ ากัด
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
823/63 ลว. 11 

ก.ย. 2563

28 วัสดุส านักงาน 2 4,350.00      เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานา

ธรรม จ ากัด
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
824/63 ลว. 11 

ก.ย. 2563

29 วัสดุการแพทย์ 1 577.80        เฉพาะเจาะจง
หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์

การแพทย์
หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์

การแพทย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
825/63 ลว. 11 

ก.ย. 2563

30
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ

อากาศภายในจังหวัด
ขอนแก่น

1 11,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

826/63 ลว. 11 
ก.ย. 2563

31 วัสดุการเกษตร 10 15,969.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

827/63 ลว. 11 
ก.ย. 2563

32 วัสดุงานบ้านงานครัว 8 30,415.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

828/63 ลว. 11 
ก.ย. 2563

33 วัสดุการเกษตร 11 12,190.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

829/63 ลว. 11 
ก.ย. 2563

34 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ 1 43,800.00    เฉพาะเจาะจง นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

830/63 ลว. 15 
ก.ย. 2563



ล ำดบัที่ รำยกำร
จ ำนวน
รำยกำร

รำคำ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที่/
สัญญำ/ข้อตกลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

35 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 139.10        เฉพาะเจาะจง หจก. ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น หจก. ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

831/63 ลว. 15 
ก.ย. 2563

36 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 139.10        เฉพาะเจาะจง หจก. ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น หจก. ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

832/63 ลว. 21 
ก.ย. 2563

37
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองควบคุม
การให้สารละลายทางหลอด

เลือดด า
1 6,848.00      เฉพาะเจาะจง

หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์
การแพทย์

หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์
การแพทย์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

833/63 ลว. 21 
ก.ย. 2563

38 จ้างเหมาท าป้ายแทนสแตนด้ี 1 15,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปอนด์ป้าย ร้านปอนด์ป้าย ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

834/63 ลว. 21 
ก.ย. 2563

39
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ
ภายในจังหวัดขอนแก่น

1 8,800.00      เฉพาะเจาะจง นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

835/63 ลว. 21 
ก.ย. 2563

40 จ้างเหมาพิมพ์หนังสือ 1 25,000.00    เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา 

จ ากัด
บ.ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา 

จ ากัด
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
836/63 ลว. 21 

ก.ย. 2563

41 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 2,970.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรภาพพาณิชย์ ร้านมิตรภาพพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

837/63 ลว. 21 
ก.ย. 2563

42
จ้างเหมาบริการรถตู้ไป

จังหวัดปทุมธานี
1 6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
838/63 ลว. 23 

ก.ย. 2563

43
จ้างเหมาพิมพ์สีป้าย

ประชาสัมพันธ์หน้าลิฟท์
1 9,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดวงดาวบริการพิมพ์ ร้านดวงดาวบริการพิมพ์ ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
839/63 ลว. 23 

ก.ย. 2563



ล ำดบัที่ รำยกำร
จ ำนวน
รำยกำร

รำคำ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที่/
สัญญำ/ข้อตกลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

44
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นข

3418ขก
1 1,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพงศกรแอร์ ร้านพงศกรแอร์ ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
840/63 ลว. 23 

ก.ย. 2563

45 วัสดุส านักงาน 3 2,030.00      เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานา

ธรรม จ ากัด
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
841/63 ลว. 23 

ก.ย. 2563

46 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นพีคอมพิวเตอร์ ร้านเอ็นพีคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

842/63 ลว. 23 
ก.ย. 2563

47 ครุภัณฑ์ส านักงาน 15 248,090.00  เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานา

ธรรม จ ากัด
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
843/63 ลว. 24 

ก.ย. 2563

48
อาหารปรุงส าเร็จ (26-27 

ก.ย. 63
1 54,876.00    เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญเกียรติ หจก.กิจเจริญเกียรติ ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง
844/63 ลว. 24 

ก.ย. 2563


