
ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที/่สัญญา/
ข้อตกลงซ้ือหรอืจ้าง

1 วัสดุการเกษตร 11 15,070.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสวนน้้าเพชร ร้านสวนน้้าเพชร
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

112/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

2 วัสดุการเกษตร 2 550.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวนน้้าเพชร ร้านสวนน้้าเพชร
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

113/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

3 วัสดุงานบ้านงานครัว 3 2,070.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์พาณิชย์ ร้านศรัณย์พาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

114/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

4 วัสดุก่อสร้าง 1 4,012.50     เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นควอลิต้ี

คอนกรีต จ้ากัด
บ.ขอนแก่นควอลิต้ีคอนกรีต 

จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
115/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

5 วัสดุส้านักงาน 1 1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดอกรัก ร้านดอกรัก
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

116/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

6 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร 1 31,714.80   เฉพาะเจาะจง บ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ ฯ บ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ ฯ
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

117/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

7
จ้างเหมาขุดลอกร่องระบาย

น้้าเสีย
1 23,000.00   เฉพาะเจาะจง ร.กรพลฮาร์ดแวร์ ร.กรพลฮาร์ดแวร์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
118/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

8
จ้างเหมาเปล่ียนสารกรอง

เคร่ืองกรองน้้าด่ืม
1 7,490.00     เฉพาะเจาะจง

บ.อินเตอร์วอเตอร์ทรีท
เม้นท์

บ.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

119/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

9
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

การเกษตรฯ
1 7,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
120/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม 2563
งานพัสดแุละบ ารุงรักษา  ภารกิจดา้นอ านวยการ  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที/่สัญญา/
ข้อตกลงซ้ือหรอืจ้าง

10 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 2,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

121/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

11
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
1 2,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นพีคอมพิวเตอร์ ร้านเอ็นพีคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
122/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

12 จ้างเหมาท้าตรายาง 3 1,260.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแก่นนครบล๊อค ร้านแก่นนครบล๊อค
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

123/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

13
จ้างเหมาพิมพ์แบบก่อสร้าง

ขนาดเอ 2
1 1,725.38     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสดับบลิวแอนด์ซันส์ หจก.เอสดับบลิวแอนด์ซันส์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
124/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

14
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

1 2,000.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเม้า อู่ช่างเม้า
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

125/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

15
จ้างเหมาผลิตป้าย
ประชาสัมพันธ์

1 3,800.00     เฉพาะเจาะจง ร.ซุปเปอร์ฟาสต์พร้ินท์ต้ิง ร.ซุปเปอร์ฟาสต์พร้ินท์ต้ิง
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

126/64 ลว. 2 ธ.ค. 2563

16 วัสดุส้านักงาน 7 10,130.00   เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ้ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 

จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
127/64 ลว. 3 ธ.ค. 2563

17 วัสดุส้านักงาน 7 7,030.00     เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ้ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 

จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
128/64 ลว. 4 ธ.ค. 2563

18 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13 22,720.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

129/64 ลว. 4 ธ.ค. 2563

19
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ส้านักงาน
1 8,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโชครุ่งเรืองการพาณิชย์ ร้านโชครุ่งเรืองการพาณิชย์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
130/64 ลว. 4 ธ.ค. 2563



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที/่สัญญา/
ข้อตกลงซ้ือหรอืจ้าง

20
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

1 5,800.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเม้า อู่ช่างเม้า
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

131/64 ลว. 4 ธ.ค. 2563

21 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 9,065.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์พาณิชย์ ร้านศรัณย์พาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

132/64 ลว. 7 ธ.ค.. 
2563

22 วัสดุงานบ้านงานครัว 11 20,775.00   เฉพาะเจาะจง ร้านโชครุ่งเรืองการพาณิชย์ ร้านโชครุ่งเรืองการพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

133/64 ลว. 8 ธ.ค. 2563

23 วัสดุส้านักงาน 1 600.00       เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ้ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 

จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
134/64 ลว. 8 ธ.ค. 2563

24
วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
1 3,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรการแพทย์ หจก.มหาจักรการแพทย์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
135/64 ลว. 8 ธ.ค. 2563

25 วัสดุส้านักงาน 5 1,294.00     เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสาส์นขอนแก่น หจก.รวมสาส์นขอนแก่น
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

136/64 ลว. 8 ธ.ค. 2563

26
จ้างเหมาซ่อมรางรองน้้าฝน

ระหว่างตึก ๑ ก
1 47,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟเวอร์กรีน ร้านเอฟเวอร์กรีน

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
137/64 ลว. 9 ธ.ค. 2563

27
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ

อากาศไปจ.นนทบุรี
1 11,000.00   เฉพาะเจาะจง นายยิ่งยศ ดอนโคตร นายยิ่งยศ ดอนโคตร

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
138/64 ลว. 9 ธ.ค. 2563

28
จ้างเหมาปรับปรุงบันไดทาง

ขึ้น-ลง อาคารผู้ป่วย
1 61,796.00   เฉพาะเจาะจง

ร.ไอเดียเลเซอร์คัตต้ิง
ซีเอ็นซีอิงค์เจ็ทดีไซน์

ร.ไอเดียเลเซอร์คัตต้ิงซีเอ็นซี
อิงค์เจ็ทดีไซน์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
139/64 ลว. 9 ธ.ค. 2563

29
จ้างเหมาปรับปรุงห้องท้ากลุ่ม

 ตึก 2 ข
1 74,000.00   เฉพาะเจาะจง ร.โชครุ่งเรืองการพาณิชย์ ร.โชครุ่งเรืองการพาณิชย์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
140/64 ลว. 9 ธ.ค. 2563



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที/่สัญญา/
ข้อตกลงซ้ือหรอืจ้าง

30 วัสดุก่อสร้าง 54 48,316.92   เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นควอลิต้ี

คอนกรีต จ้ากัด
บ.ขอนแก่นควอลิต้ีคอนกรีต 

จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง
141/64 ลว. 9 ธ.ค. 2563

31 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1 1,299.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

142/64 ลว. 9 ธ.ค. 2563

32 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7 3,620.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตตพัฒน์การช่าง ร้านจิตตพัฒน์การช่าง
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

143/64 ลว. 9 ธ.ค. 2563

33 วัสดุงานบ้านงานครัว 2 17,410.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นโฮมดีไซน์ ร้านขอนแก่นโฮมดีไซน์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

144/64 ลว. 14 ธ.ค. 
2563

34 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 349,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์พาณิชย์ ร้านศรัณย์พาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

145/64 ลว. 14 ธ.ค. 
2563

35 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 14,873.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทีอาร์เอ็นจิเนียร่ิงฯ บ.ทีอาร์เอ็นจิเนียร่ิงฯ
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

146/64 ลว. 14 ธ.ค. 
2563

36
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ส้านักงาน
1 27,700.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมอิเลคทรอนิกส์ ร้านนิยมอิเลคทรอนิกส์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

147/64 ลว. 15 ธ.ค. 
2563

37
จ้างเหมาปรับปรุงบันไดทาง
ขึ้น-ลง อาคารธัญญพัฒน์

1 26,900.00   เฉพาะเจาะจง นายพล ธนัชวิชรพล นายพล ธนัชวิชรพล
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

148/64 ลว. 15 ธ.ค. 
2563

38 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 1 4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ ทองประกอบ นายสุพรรณ ทองประกอบ
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

149/64 ลว. 15 ธ.ค. 
2563

39
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว
1 1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง ร้านจิตติพัฒน์การช่าง

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

150/64 ลว. 15 ธ.ค. 
2563



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที/่สัญญา/
ข้อตกลงซ้ือหรอืจ้าง

40 จ้างเหมานึ่งอุปกรณ์การแพทย์ 1 460.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

151/64 ลว. 15 ธ.ค. 
2563

41
จ้างเหมาบรารเช่าเคร่ือง

ตรวจจับวัตถุโลหะ
1 126,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นพีคอมพิวเตอร์ ร้านเอ็นพีคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

152/64 ลว. 15 ธ.ค. 
2563

42
จ้างเหมาเปล่ียนไส้กรอง
เคร่ืองท้าน้้าร้อน-น้้าเย็น

1 4,800.00     เฉพาะเจาะจง
บ.อินเตอร์วอเตอร์ทรีท

เม้นท์
บ.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

153/64 ลว. 15 ธ.ค. 
2563

43 วัสดุงานบ้านงานครัว 20 26,530.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์พาณิชย์ ร้านศรัณย์พาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

154/64 ลว. 15 ธ.ค. 
2563

44
วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
1 524.30       เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

155/64 ลว. 15 ธ.ค. 
2563

45
วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
1 107.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

156/64 ลว. 16 ธ.ค. 
2563

46 วัสดุงานบ้านงานครัว 4 24,310.00   เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรภาพพาณิชย์ ร้านมิตรภาพพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

157/64 ลว. 18 ธ.ค. 
2563

47 วัสดุส้านักงาน 2 5,330.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์พาณิชย์ ร้านศรัณย์พาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

158/64 ลว. 18 ธ.ค. 
2563

48 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 3,500.00     เฉพาะเจาะจง
บ.อินเตอร์วอเตอร์ทรีท

เม้นท์
บ.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

159/64 ลว. 18 ธ.ค. 
2563

49 จ้างเหมาติดต้ังชุดล็อคประตู 1 98,440.00   เฉพาะเจาะจง
หจก.เอสแอนด์ทีคอมมู

นิเคชั่น
หจก.เอสแอนด์ทีคอมมูนิเคชั่น

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

160/64 ลว. 18 ธ.ค. 
2563



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที/่สัญญา/
ข้อตกลงซ้ือหรอืจ้าง

50
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

การแพทย์
1 6,955.00     เฉพาะเจาะจง

หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์
การแพทย์

หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์
การแพทย์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

161/64 ลว. 18 ธ.ค. 
2563

51
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

การแพทย์
1 5,885.00     เฉพาะเจาะจง

หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์
การแพทย์

หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์
การแพทย์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

162/64 ลว. 18 ธ.ค. 
2563

52
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้้า
ผู้ป่วยตึกบ้าบัดยาหญิง

1 165,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรพลฮาร์ดแวร์ ร้านกรพลฮาร์ดแวร์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

163/64 ลว. 18 ธ.ค. 
2563

53
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา

บ้านแสงอรุณ ตึก 1
1 359,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

164/64 ลว. 18 ธ.ค. 
2563

54 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6 19,358.00   เฉพาะเจาะจง ร้านโชครุ่งเรืองการพาณิชย์ ร้านโชครุ่งเรืองการพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

165/64 ลว. 21 ธ.ค. 
2563

55 วัสดุส้านักงาน 6 13,921.00   เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรภาพพาณิชย์ ร้านมิตรภาพพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

166/64 ลว. 21 ธ.ค. 
2563

56 วัสดุส้านักงาน 4 5,442.00     เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ้ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 

จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

167/64 ลว. 21 ธ.ค. 
2563

57 วัสดุการเกษตร 36 65,450.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

168/64 ลว. 21 ธ.ค. 
2563

58 วัสดุส้านักงาน 14 39,868.00   เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ้ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 

จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

169/64 ลว. 24 ธ.ค. 
2563

59 วัสดุกีฬา 6 23,490.00   เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

 จ้ากัด
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 

จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

170/64 ลว. 24 ธ.ค. 
2563



ล าดบัที่ รายการ
จ านวน
รายการ

ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขที/่วันที/่สัญญา/
ข้อตกลงซ้ือหรอืจ้าง

60 วัสดุการแพทย์ 1 64,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรการแพทย์ หจก.มหาจักรการแพทย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

171/64 ลว. 24 ธ.ค. 
2563

61 วัสดุส้านักงาน 3 8,944.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรภาพพาณิชย์ ร้านมิตรภาพพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

172/64 ลว. 24 ธ.ค. 
2563

62 วัสดุส้านักงาน 7 6,675.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

173/64 ลว. 24 ธ.ค. 
2563

63
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

1 7,010.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเม้า อู่ช่างเม้า
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

174/64 ลว. 25 ธ.ค. 
2563

64 จ้างเหมาพิมพ์เอกสาร 1 3,424.01     เฉพาะเจาะจง
หจก.เอสดับบลิวแอนด์

ซันส์ดิจิตอล
หจก.เอสดับบลิวแอนด์ซันส์

ดิจิตอล

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

175/64 ลว. 25 ธ.ค. 
2563

65 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 12 66,180.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศุภากร ร้านศุภากร
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

176/64 ลว. 25 ธ.ค. 
2563

66 วัสดุก่อสร้าง 4 6,944.30     เฉพาะเจาะจง
บ.ขอนแก่นควอลิต้ี

คอนกรีต จ้ากัด
บ.ขอนแก่นควอลิต้ีคอนกรีต 

จ้ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

177/64 ลว. 18 ธ.ค. 
2563

67 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 2 23,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอารยาพาณิชย์ ร้านอารยาพาณิชย์
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

179/64 ลว. 29 ธ.ค. 
2563

68
จ้างเหมาย้ายพร้อมติดต้ังชุด

กลอนแม่เหล็ก
1 3,800.00     เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ ทองประกอบ นายสุพรรณ ทองประกอบ

ปฏิบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง

180/64 ลว. 29 ธ.ค. 
2563

69 จ้างเหมาท้าตรายาง 8 3,260.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแก่นนครบล๊อค ร้านแก่นนครบล๊อค
ปฏิบัติถูกต้องตาม

เง่ือนไข
เฉพาะเจาะจง

181/64 ลว. 29 ธ.ค. 
2563


