
บนัทกึขอ้ความ

ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป   โรงพยาบาลล้ี  อ าเภอล้ี  จังหวัดล าพูน
ที่  ลพ 0032.301/พิเศษ วันที่   ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เร่ือง  รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และขออนมุัติเผยแพร่ผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง หมวดวัสดุส านกังาน ฯลฯ 
ทาง website รพ.ล้ี

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี
ตามท่ีกลุ่มงานการจัดการทั่วไป ได้รับอนมุัติใหด้ าเนนิการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง หมวดวัสดุส านกังาน ฯลฯ

ประจ าป ี2563    งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป จึงขอรายงานผลการจัดซ้ือ ฯ และขออนมุัติน าผลการจัดซ้ือ ฯ 
ประจ าเดือน  มีนาคม - เมษายน 2563 ลงเผยแพร่ในเว๊บไซต์  และบอร์ดประชาสัมพันธ์จัดซ้ือ/จัดจ้างของ 
โรงพยาบาลล้ี  ตามรายละเอียดการจัดซ้ือ/ จัดจ้างแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุัติ 

(นางกรรณิการ์ เตียมวงค์)
เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน

เจ้าหนา้ที่พัสดุ

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี
เหน็ควรอนมุัติเผยแพร่ผลการจัดซ้ือตามเสนอ

อนุมตัิ

(นางอัจฉรา ตันอุตม์)
นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ (นายเผ่าพงศ์  สุนทร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี



ผู้รับผิดชอบการใหข้้อมูล ผู้อนุมัตริับรอง

(นางกรรณิการ์ เตียมวงค์) (นายเผ่าพงศ์ สุนทร)
เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน นายแพทย์เชี่ยวชาญ

20 พฤษภาคม 2563 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี
(หัวหน้ากลุ่มงานลงชื่อก ากบัห้อยท้าย) วดป.......................................................

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่

 (นายบุญส่ง บุญมา)
เจ้าพนักงานธรุการ

วดป. ................................................
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากบัห้อยท้าย)

1.      เอกสารรายงานการจัดซ้ือ/ จัดจ้าง ประเภทวสัดุส านักงาน, วสัดุงานบ้านงานครัว ฯ ท่ัวไป
ประจ าเดือน มนีาคม - เมษายน 2563   จ านวน 2 ชุด

Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ita-leehospital/

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารสว่นกลางส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ชื่อหน่วยงาน  งานพสัดุ  กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป
วนั/เดือน/ปี   20 พฤษภาคม 2563
หัวข้อ           รายงานผลการจัดซ้ือ/ จัดจ้าง หน่วยงานพสัดุ  กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป
รายละเอยีดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในราชการบริหาร่วนกลาง
โรงพยาบาลลี ้อ าเภอลี ้จังหวัดล าพูน 
ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน พ.ศ.2561

 
(                    ) 

                             
(                                               ) 

   . ................................................ 



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 47,782.72      47,782.72      เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 47,782.72 บาท

บริษทัภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 47,782.72 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ562 ลว.11/2/2563

2 ค่าจ้างบริการ 2,240.00        2,240.00        เฉพาะเจาะจง
จ่าเอกณัฐ  แย้มนวน  ราคาที่เสนอ 
2,240 บาท

จ่าเอกณัฐ  แย้มนวน  ราคาที่จ้าง 
2,240 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ490 ลว.27/1/2563

3 ค่าจ้างบริการ 2,560.00        2,560.00        เฉพาะเจาะจง
จ่าเอกณัฐ  แย้มนวน  ราคาที่เสนอ 
2,560 บาท

จ่าเอกณัฐ  แย้มนวน  ราคาที่จ้าง 
2,560 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ490 ลว.27/1/2563

4 ค่าจ้างบริการ 8,600.00        8,600.00        เฉพาะเจาะจง
นายจิรายุทธ  ปวนค ามา ราคาที่
เสนอ 8,600 บาท

นายจิรายุทธ  ปวนค ามา ราคาที่จ้าง
 8,600 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ554 ลว.26/2/2563

5 วัสดุส านักงาน 13,547.00      13,547.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 13,547 บาท

บริษทั โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 13,547 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ656 ลว.20/3/2563

6
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

13,411.92      13,411.92      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 13,411.92 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 13,411.92 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ628 ลว.12/3/2563

7 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,560.51        2,560.51        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
2,560.51 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
2,560.51 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ682 ลว.24/3/2563

8 วัสดุส านักงาน 225.00          225.00          เฉพาะเจาะจง ศิลาปร้ิน ล้ี ราคาที่เสนอ 225 บาท ศิลาปร้ิน ล้ี ราคาที่ซ้ือ 225 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ690 ลว.26/3/2563

9 วัสดุงานบา้นงานครัว 92,300.00      92,300.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดิษยาพรรณ 
ราคาที่เสนอ 92,300 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดิษยาพรรณ 
ราคาที่ซ้ือ 92,300 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ697 ลว.30/3/2563

10 ค่าจ้างบริการ 10,876.00      10,876.00      เฉพาะเจาะจง
นางศรีวรรณ  แก้วงาม ราคาที่เสนอ 
10,876 บาท

นางศรีวรรณ  แก้วงาม ราคาที่จ้าง 
10,876 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ660 ลว.19/3/2563

11
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

8,404.42        8,404.42        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,404.42 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 8,404.42 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ624 ลว.9/3/2563

12 ค่าจ้างบริการ 98,000.00      98,000.00      เฉพาะเจาะจง
จรัลการกระจก ราคาที่เสนอ 98,000
 บาท

จรัลการกระจก ราคาที่จ้าง 98,000 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ683 ลว.27/3/2563

13
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ส านักงาน

8,800.00        8,800.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,800 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 8,800 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ644 ลว.9/3/2563

14 วัสดุก่อสร้าง 12,424.84      12,424.84      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
12,424.84 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
12,424.84 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ695 ลว.30/3/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 31  มีนาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 31  มีนาคม 2563

15 ค่าจ้างบริการ 24,180.00      24,180.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 24,180 บาท

บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 24,180 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ646 ลว.2/3/2563

16
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านต่อพงศ์อะไหล่ยนต์ ราคาที่เสนอ
 1,500 บาท

ร้านต่อพงศ์อะไหล่ยนต์ ราคาที่จ้าง 
1,500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ694 ลว.31/3/2563

17
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ส านักงาน

20,000.00      20,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 20,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ658 ลว.20/3/2563

18
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

8,181.27        8,181.27        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 8,181.27 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 8,181.27 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ686 ลว.27/3/2563

19 ครุภณัฑ์ส านักงาน 12,989.00      12,989.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านพกีารดาวเทยีม ราคาที่เสนอ 
12,989 บาท

ร้านพกีารดาวเทยีม ราคาที่ซ้ือ 
12,989 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ675 ลว.23/3/2563

20 ค่าจ้างบริการ 1,675.00        1,675.00        เฉพาะเจาะจง
นางสาวสายพนิ  เขียวยะ ราคาที่
เสนอ 1,675 บาท

นางสาวสายพนิ  เขียวยะ ราคาที่จ้าง
 1,675 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ651 ลว.19/3/2563

21 วัสดุส านักงาน 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 2,400 บาท ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 2,400 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ650 ลว.19/3/2563

22 วัสดุส านักงาน 840.00          840.00          เฉพาะเจาะจง
ร้านสุมาลย์บุ๊ค ราคาที่เสนอ 840 
บาท

ร้านสุมาลย์บุ๊ค ราคาที่ซ้ือ 840 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ641 ลว.1/3/2563

23 วัสดุก่อสร้าง 829.00          829.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
829 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 829 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ693 ลว.27/3/2563

24 วัสดุงานบา้นงานครัว 806.00          806.00          เฉพาะเจาะจง
ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่เสนอ 
806 บาท

ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่ซ้ือ 806
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ285 ลว.25/3/2563

25 วัสดุคอมพวิเตอร์ 23,980.00      23,980.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทัต้นหนาวคอมพวิเตอร์ไอทโีฟน
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 23,980 บาท

บริษทัต้นหนาวคอมพวิเตอร์ไอทโีฟน
 จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 23,980 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ624 ลว.9/3/2563

26 วัสดุก่อสร้าง 200.00          200.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 200 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 200 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ689 ลว.26/3/2563

27 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,250.00        2,250.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,250 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 2,250 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ691 ลว.27/3/2563

28 วัสดุส านักงาน 3,408.00        3,408.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 3,408 บาท

บริษทัโมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ จ ากัด
 ราคาที่ซ้ือ 3,408 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ640 ลว.13/3/2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 31  มีนาคม 2563

29 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 660.19          660.19          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
660,19 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
660,19 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ692 ลว.27/3/2563

30 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,250.00        2,250.00        เฉพาะเจาะจง
ส่ีออการพมิพ ์ราคาที่เสนอ 2,250 
บาท

ส่ีออการพมิพ ์ราคาที่ซ้ือ 2,250 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ623 ลว.6/3/2563

31 วัสดุส านักงาน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 8,000 บาท ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 8,000 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ631 ลว.13/3/2563

32 วัสดุก่อสร้าง 881.68          881.68          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
881.68 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
881.68 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ688 ลว.26/3/2563

33 ค่าจ้างบริการ 21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง
นายกิตตินันท ์ ประคองยศ ราคาที่
เสนอ 21,000 บาท

นายกิตตินันท ์ ประคองยศ ราคาที่
จ้าง 21,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ654 ลว.20/3/2563

34 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,840.40        1,840.40        เฉพาะเจาะจง
บวิต้ีอิเลคทรอนิค ราคาที่เสนอ 
1,840.40 บาท

บวิต้ีอิเลคทรอนิค ราคาที่ซ้ือ 
1,840.40 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ626 ลว.11/3/2563

35 วัสดุงานบา้นงานครัว 12,320.00      12,320.00      เฉพาะเจาะจง
กิจเจริญซัพพลาย ราคาที่เสนอ 
12,320 บาท

กิจเจริญซัพพลาย ราคาที่ซ้ือ 12,320
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ637 ลว.13/3/2563

36 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 500 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ652 ลว.19/3/2563

37 วัสดุคอมพวิเตอร์ 17,093.25      17,093.25      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท ์จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 17,093.25 บาท

บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท ์จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 17,093.25 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ635 ลว.13/3/2563

38 วัสดุอืน่ 4,100.00        4,100.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านบญุเลิศอะไหล่ ราคาที่เสนอ 
4,100 บาท

ร้านบญุเลิศอะไหล่ ราคาที่ซ้ือ 4,100
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ639 ลว.13/3/2563

39 วัสดุงานบา้นงานครัว 5,232.00        5,232.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 5,232 บาท ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 5,232 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ633 ลว.13/3/2563

40 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่เสนอ 2,400 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่ซ้ือ 2,400 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ605 ลว.2/3/2563

41 วัสดุก่อสร้าง 3,351.24        3,351.24        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
3,351.24 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
3,351.24 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ606 ลว.2/3/2563

42 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 190.00          190.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 190 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 190 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ607 ลว.3/3/2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 31  มีนาคม 2563

43 วัสดุงานบา้นงานครัว 1,090.00        1,090.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,090 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 1,090 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ613 ลว.11/3/2563

44 ครุภณัฑ์ส านักงาน 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 
4,800 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่ซ้ือ 4,800
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ608 ลว.2/3/2563

45
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

6,986.57        6,986.57        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 6,986.57 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 6,986.57 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ611 ลว.3/3/2563

46 วัสดุส านักงาน 37,500.00      37,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทัเมดิก้าแพค็กิง้ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 37,500 บาท

บริษทัเมดิก้าแพค็กิง้ จ ากัด ราคาที่
ซ้ือ 37,500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ609 ลว.2/3/2563

47
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

150.00          150.00          เฉพาะเจาะจง
สามพญาการยาง ราคาที่เสนอ 150 
บาท

สามพญาการยาง ราคาที่จ้าง 150 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ653 ลว.19/3/2563

48 วัสดุก่อสร้าง 882.75          882.75          เฉพาะเจาะจง
อัศวินการช่าง ราคาที่เสนอ 882.75 
บาท

อัศวินการช่าง ราคาที่ซ้ือ 882.75 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ621 ลว.13/3/2563

49 วัสดุงานบา้นงานครัว 18,832.00      18,832.00      เฉพาะเจาะจง
Bell Supply ราคาที่เสนอ 18,832 
บาท

Bell Supply ราคาที่ซ้ือ 18,832 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ617 ลว.9/3/2563

50 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,550.00        2,550.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั คลังไฟฟา้ จ ากัด ราคาที่เสนอ
 2,550 บาท

บริษทั คลังไฟฟา้ จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
2,550 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ622 ลว.13/3/2563

51 วัสดุงานบา้นงานครัว 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชียเมดิคอลอินดัสตร้ี จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 8,000 บาท

บริษทั เอเชียเมดิคอลอินดัสตร้ี จ ากัด
 ราคาที่ซ้ือ 8,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ619 ลว.9/3/2563

52
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ส านักงาน

9,950.00        9,950.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 9,950 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 9,950 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ614 ลว.3/3/2563

53 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,160.00        1,160.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,160 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 1,160 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ616 ลว.9/3/2563

54 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 6,525.00        6,525.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ี เฮง เฮง สห
พานิช ราคาที่เสนอ 6,525 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ี เฮง เฮง สห
พานิช ราคาที่ซ้ือ 6,525 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ629 ลว.12/3/2563

รวมเงินทั้งส้ิน 603,215.76    



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 36,854.74      36,854.74      เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 36,854.74 บาท

บริษทัภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 36,854.74 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ562 ลว.11/2/2563

2 ค่าจ้างบริการ 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง
นายวัลลภ  ฝ้ันพรม ราคาที่เสนอ 
60,000 บาท

นายวัลลภ  ฝ้ันพรม ราคาที่จ้าง 
60,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ717 ลว.1/4/2563

3 วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,400.00      30,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทัต้นหนาวคอมพวิเตอร์ ไอทโีฟน
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 30,400 บาท

บริษทัต้นหนาวคอมพวิเตอร์ ไอทโีฟน
 จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 30,400 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ736 ลว.3/4/2563

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทัสุขุมเซอร์วิส จ ากัด ราคาที่
เสนอ 500 บาท

บริษทัสุขุมเซอร์วิส จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ836 ลว.21/4/2563

5 ครุภณัฑ์ส านักงาน 6,400.00        6,400.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 
6,400 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่ซ้ือ 6,400
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ823 ลว.17/4/2563

6 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 5,700.00        5,700.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กันตินันทพ์านิช 
ราคาที่เสนอ 5,700 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กันตินันทพ์านิช 
ราคาที่ซ้ือ 5,700 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ826 ลว.17/4/2563

7 วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,388.00      30,388.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท ์จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 30,388 บาท

บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท ์จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 30,388 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ834 ลว.21/4/2563

8 วัสดุส านักงาน 4,750.00        4,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 4,750 บาท ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 4,750 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ729 ลว.3/4/2563

9 วัสดุคอมพวิเตอร์ 7,700.00        7,700.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทัต้นหนาวคอมพวิเตอร์ ไอทโีฟน
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 7,700 บาท

บริษทัต้นหนาวคอมพวิเตอร์ ไอทโีฟน
 จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 7,700 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ734 ลว.3/4/2563

10 วัสดุก่อสร้าง 1,143.83        1,143.83        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
1,143.83 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
1,143.83 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ831 ลว.20/4/2563

11
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

5,130.65        5,130.65        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 5,130.65 บาท

บริษทั โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 5,130.65 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ846 ลว.22/4/2563

12 ค่าจ้างบริการ 21,500.00      21,500.00      เฉพาะเจาะจง
จรัลการกระจก ราคาที่เสนอ 21,500
 บาท

จรัลการกระจก ราคาที่จ้าง 21,500 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ680 ลว.1/4/2563

13 วัสดุก่อสร้าง 1,380.30        1,380.30        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
1,380.30 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
1,380.30 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ818 ลว.16/4/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 30   เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 30   เมษายน 2563

14 ค่าจ้างบริการ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง
นายสมภพ  อุบลจิต ราคาที่เสนอ 
300 บาท

นายสมภพ  อุบลจิต ราคาที่ซ้ือ 300
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ742 ลว. 8/4/2563

15 ครุภณัฑ์ส านักงาน 7,600.00        7,600.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 
7,600 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่ซ้ือ 7,600
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ757 ลว.10/4/2563

16 วัสดุก่อสร้าง 2,600.10        2,600.10        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
2,600.10 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
2,600.10 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ852 ลว.23/4/2563

17 ค่าจ้างบริการ 45,000.00      45,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านกิตติธัชเซอร์วิส ราคาที่เสนอ 
45,000 บาท

ร้านกิตติธัชเซอร์วิส ราคาที่จ้าง 
45,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ711 ลว.1/4/2563

18 วัสดุส านักงาน 6,360.00        6,360.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านพกีารดาวเทยีม ราคาที่เสนอ 
6,360 บาท

ร้านพกีารดาวเทยีม ราคาที่ซ้ือ 6,360
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ731 ลว.3/4/2563

19 วัสดุงานบา้นงานครัว 270.00          270.00          เฉพาะเจาะจง
ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่เสนอ 
270 บาท

ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่ซ้ือ 270
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ844 ลว.22/4/2563

20 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,455.00        1,455.00        เฉพาะเจาะจง
ส่ีออการพมิพ ์ราคาที่เสนอ 1,455 
บาท

ส่ีออการพมิพ ์ราคาที่ซ้ือ 1,455 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ730 ลว.3/4/2563

21 ค่าจ้างบริการ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง
นายวศิน  ชมภเูทพา ราคาที่เสนอ 
3,000 บาท

นายวศิน  ชมภเูทพา ราคาที่จ้าง 
3,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ765 ลว.13/4/2563

22 ครุภณัฑ์ส านักงาน 51,920.00      51,920.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านพกีารดาวเทยีม ราคาที่เสนอ 
51,920 บาท

ร้านพกีารดาวเทยีม ราคาที่ซ้ือ 
51,920 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ709 ลว.1/4/2563

23 วัสดุก่อสร้าง 2,354.00        2,354.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
2,354 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
2,354 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ728 ลว.3/4/2563

24 ครุภณัฑ์ส านักงาน 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านพกีารดาวเทยีม ราคาที่เสนอ 
7,500 บาท

ร้านพกีารดาวเทยีม ราคาที่ซ้ือ 7,500
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ715 ลว.1/4/2563

25 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 180.00          180.00          เฉพาะเจาะจง
นครอิเลคทรอนิค ราคาที่เสนอ 180 
บาท

นครอิเลคทรอนิค ราคาที่ซ้ือ 180 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ741 ลว.8/4/2563

26 วัสดุก่อสร้าง 3,274.20        3,274.20        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
3,274.20 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
3,274.20 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ740 ลว.8/4/2563

27 วัสดุส านักงาน 3,180.00        3,180.00        เฉพาะเจาะจง
พกีารดาวเทยีม ราคาที่เสนอ 3,180 
บาท

พกีารดาวเทยีม ราคาที่ซ้ือ 3,180 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ699 ลว.1/4/2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 30   เมษายน 2563

28 วัสดุงานบา้นงานครัว 2,784.00        2,784.00        เฉพาะเจาะจง
ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่เสนอ 
2,784 บาท

ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่ซ้ือ 
2,784 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ704 ลว.1/4/2563

29 วัสดุส านักงาน 2,520.00        2,520.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 2,520 บาท

บริษทัโมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ จ ากัด
 ราคาที่ซ้ือ 2,520 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ708 ลว.1/4/2563

30 วัสดุก่อสร้าง 1,702.37        1,702.37        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
1,702.37 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
1,702.37 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ722 ลว.2/4/2563

31 วัสดุงานบา้นงานครัว 1,320.00        1,320.00        เฉพาะเจาะจง
กิตติธัชเซอร์วิส ราคาที่เสนอ 1,320 
บาท

กิตติธัชเซอร์วิส ราคาที่ซ้ือ 1,320 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ705 ลว.1/4/2563

32 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,250.00        1,250.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,250 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 1,250 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ706 ลว.1/4/2563

33 วัสดุงานบา้นงานครัว 2,100.00        2,100.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านวีระศักด์ิ ราคาที่เสนอ 2,100 
บาท

ร้านวีระศักด์ิ ราคาที่ซ้ือ 2,100 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ701 ลว.1/4/2563

34 วัสดุก่อสร้าง 650.00          650.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทัสอางทพิย์ จ ากัด ราคาที่เสนอ
 650 บาท

บริษทัสอางทพิย์ จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
650 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ707 ลว.1/4/2563

35 วัสดุอืน่ 844.00          844.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทัเอกชัยดีสทริบวิชั่นซิสเทม 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 844 บาท

บริษทัเอกชัยดีสทริบวิชั่นซิสเทม 
จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 844 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ700 ลว.1/4/2563

36 วัสดุบริโภค 624.00          624.00          เฉพาะเจาะจง
หจก. อ.เจริญล้ี ราคาที่เสนอ 624 
บาท

หจก. อ.เจริญล้ี ราคาที่ซ้ือ 624 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ721 ลว.2/4/2563

37 วัสดุงานบา้นงานครัว 2,899.00        2,899.00        เฉพาะเจาะจง
ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่เสนอ 
2,899  บาท

ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่ซ้ือ 
2,899  บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ720 ลว.2/4/2563

38 วัสดุงานบา้นงานครัว 4,140.00        4,140.00        เฉพาะเจาะจง
สังวาลย์การค้า ราคาที่เสนอ 4,140 
บาท

สังวาลย์การค้า ราคาที่ซ้ือ 4,140 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ703 ลว.1/4/2563

39 วัสดุงานบา้นงานครัว 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง
ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท

ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่ซ้ือ 
1,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ702 ลว.1/4/2563

รวมเงินทั้งส้ิน 368,674.19    




