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แบบ สขร.1

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

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

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,125.00        1,125.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 1,125 บาท

บริษทั  ล้ีอเิลคทริค เซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 1,125 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1028 ลว.4/6/2563

2 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 35,659.12      35,659.12      เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 35,659.12 บาท

บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 35,659.12 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ877 ลว.1/5/2563

3 วัสดุส านกังาน 24,750.00      24,750.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 24,750 
บาท

ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 24,750 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1030 ลว.4/6/2563

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,076.25        3,076.25        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่เสนอ 
3,076.25 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 
3,076.25 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1039 ลว.10/6/2563

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,690.00        1,690.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 1,690 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 1,690 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1008 ลว.1/6/2563

6
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

9,145.29        9,145.29        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่เสนอ 9,145.29 บาท

บริษทั โตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่จ้าง 9,145.29 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1020 ลว.2/6/2563

7 วัสดุส านกังาน 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านแมว่ังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาที่เสนอ
 18,000 บาท

ร้านแมว่ังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาที่ซ้ือ 
18,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1011 ลว.1/6/2563

8 วัสดุงานบา้นงานครัว 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีระศักด์ิสังฆภณัฑ์
 ราคาที่เสนอ 500 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีระศักด์ิสังฆภณัฑ์
 ราคาที่ซ้ือ 500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1009 ลว.1/6/2563

9 วัสดุส านกังาน 850.00          850.00          เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เปา่เปา ราคาที่
เสนอ 850 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เปา่เปา ราคาที่ซ้ือ
 850 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1029 ลว.4/6/2563

10
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

19,500.00      19,500.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นพรัตนย์างยนต์
เชียงใหม ่ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นพรัตนย์างยนต์
เชียงใหม ่ราคาที่จ้าง 19,500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1018 ลว.2/6/2563

11 วัสดุส านกังาน 2,900.00        2,900.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 
2,900 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่ซ้ือ 2,900 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1010 ลว.1/6/2563

12 วัสดุส านกังาน 36,181.00      36,181.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดิร์น เอด็คูเคชัน่มอลล์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 36,181 บาท

บริษทั โมเดิร์น เอด็คูเคชัน่มอลล์ 
จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 36,181 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1049 ลว.12/6/2563

13 วัสดุงานบา้นงานครัว 417.00          417.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทัเด่นสท้าน จ ากดั ราคาที่เสนอ 
417 บาท

บริษทัเด่นสท้าน จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 
417 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1073 ลว.24/6/2563

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 30   มถิุนายน 2563



แบบ สขร.1

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

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

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 30   มถิุนายน 2563

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,740.00        2,740.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริคเซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 2,740 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริคเซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 2,740 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1067 ลว.23/6/2563

15 ครุภณัฑ์ส านกังาน 16,194.00      16,194.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมว่ังส่ือสาร แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากดั ราคาที่เสนอ 16,194 บาท

บริษทั แมว่ังส่ือสาร แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 16,194 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1059 ลว.17/6/2563

16 ค่าจ้างบริการ 23,000.00      23,000.00      เฉพาะเจาะจง
นายธงชัย  กนัทะวัง ราคาที่เสนอ 
23,000 บาท

นายธงชัย  กนัทะวัง ราคาที่จ้าง 
23,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1015 ลว.1/6/2563

17 วัสดุส านกังาน 14,250.00      1,425.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 14,250 
บาท

ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 14,250 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1076 ลว.24/6/2563

18 วัสดุงานบา้นงานครัว 8,667.00        8,667.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 8,667 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 8,667 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1057 ลว.17/6/2563

19 วัสดุงานบา้นงานครัว 19,741.50      19,741.50      เฉพาะเจาะจง
bell supply ราคาที่เสนอ 
19,741.50 บาท

bell supply ราคาที่ซ้ือ 19,741.50
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1068 ลว.23/6/2563

20 วัสดุงานบา้นงานครัว 8,180.00        8,180.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 8,180 บาท ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 8,180 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1074 ลว.24/6/2563

21 วัสดุงานบา้นงานครัว 18,918.00      18,918.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดิร์น เอด็คูเคชัน่มอลล์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 18,918 บาท

บริษทั โมเดิร์น เอด็คูเคชัน่มอลล์ 
จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 18,918 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1047 ลว.12/6/2563

22 วัสดุส านกังาน 37,500.00      37,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา้ แพ็คกิง้ จ ากดั ราคาที่
เสนอ 37,500 บาท

บริษทั เมดิกา้ แพ็คกิง้ จ ากดั ราคาที่
ซ้ือ 37,500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1055 ลว.17/6/2563

23
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

4,123.78        4,123.78        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้า เชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่เสนอ 4,123.78 บาท

บริษทัโตโยต้า เชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่จ้าง 4,123.78 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1042 ลว.11/6/2563

24 ค่าจ้างบริการ 8,650.00        8,650.00        เฉพาะเจาะจง
นางสาวสายพิน  เขียวยะ ราคาที่
เสนอ 8,650 บาท

นางสาวสายพิน  เขียวยะ ราคาที่จ้าง
 8,650 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1013 ลว.1/6/2563

25 วัสดุอืน่ 1,700.00        1,700.00        เฉพาะเจาะจง
เชียงใหมโ่ทรฟี่ ราคาที่เสนอ 1,700 
บาท

เชียงใหมโ่ทรฟี่ ราคาที่ซ้ือ 1,700 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1022 ลว.2/6/2563

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,540.00        2,540.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูนต้ีิ ไอที่ ซีสเต็ม จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 2,540 บาท

บริษทั ยูนต้ีิ ไอที่ ซีสเต็ม จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 2,540 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1051 ลว.12/6/2563



แบบ สขร.1

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

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

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 30   มถิุนายน 2563

27 วัสดุกอ่สร้าง 6,338.86        6,338.86        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่เสนอ 
6,338.68 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 
6,338.68 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1063 ฃลว.22/6/2563

28 วัสดุกอ่สร้าง 930.90          930.90          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่เสนอ 
930.90 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 
930.90 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1044 ลว.12/6/2563

29 วัสดุส านกังาน 1,740.00        1,740.00        เฉพาะเจาะจง
Mobile shop limited 
partnership ราคาที่เสนอ 1,740 
บาท

Mobile shop limited 
partnership ราคาที่ซ้ือ 1,740 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1045 ลว.12/6/2563

30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,810.00        2,810.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดิร์นเอด็คูเคชัน่มอลล์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 2,810 บาท

บริษทั โมเดิร์นเอด็คูเคชัน่มอลล์ 
จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 2,810 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1046 ลว.12/6/2563

31
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

6,993.81        6,993.81        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่เสนอ 6,993.81 บาท

บริษทั โตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่จ้าง 6,993.81 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1040 ลว.11/6/2563

32 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,580.00        2,580.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่เสนอ 2,580 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่ซ้ือ 2,580 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1062 ลว.22/6/2563

33 ค่าจ้างบริการ 23,505.00      23,505.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทัโชติฐกรณ์พิบลูย์ จ ากดั ราคาที่
เสนอ 23,505 บาท

บริษทัโชติฐกรณ์พิบลูย์ จ ากดั ราคา
ที่จ้าง 23,505 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1006 ลว.1/6/2563

34 ครุภณัฑ์ส านกังาน 3,200.00        3,200.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 
3,200 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่ซ้ือ 3,200 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1070 ลว.24/6/2563

35 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,690.00        1,690.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 1,690 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 1,690 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1085 ลว.30/6/2563

36 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 6,900.00        6,900.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั กูด้สปดีคอมพิวเตอร์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 6,900 บาท

บริษทั กูด้สปดีคอมพิวเตอร์ จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 6,900 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1078 ลว.24/6/2563

37 วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,450.00      38,450.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั กูด้สปดีคอมพิวเตอร์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 38,450 บาท

บริษทั กูด้สปดีคอมพิวเตอร์ จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 38,450 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1071 ลว.24/6/2563

38 วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,488.75      28,488.75      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 28,488.75 บาท

บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท์ จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 28,488.75 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1083 ลว.29/6/2563

รวม 443,625.26     430,800.26     



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
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

1,658.50        1,658.50        เฉพาะเจาะจง
ต่อพงศ์ อะไหล่ยนต์ ราคาที่เสนอ 
1,658.50 บาท

ต่อพงศ์ อะไหล่ยนต์ ราคาที่จ้าง 
1,658.50 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1090 ลว.2/7/2563

2 วัสดุงานบา้นงานครัว 983.00          983.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอกชัยดีสทริบวิชั่นซิสเทม 
จ ากัด ราคาทที่เสนอ 983.00 บาท

บริษทั เอกชัยดีสทริบวิชั่นซิสเทม 
จ ากัด ราคาทที่ซ้ือ 983.00 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1095 ลว.3/7/2563

3 วัสดุงานบา้นงานครัว 780.00          780.00          เฉพาะเจาะจง
สังวาลย์การค้า ราคาที่เสนอ 780 
บาท

สังวาลย์การค้า ราคาที่ซ้ือ 780 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1096 ลว.3/7/2563

4 วัสดุอืน่ 3,682.00        3,682.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาที่
เสนอ 3,682 บาท

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาที่
ซ้ือ 3,682 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1091 ลว.2/7/2563

5 วัสดุก่อสร้าง 872.05          872.05          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
872.05 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
872.05 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1121 ลว.15/7/2563

6
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

12,089.97      12,089.97      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,089.97 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 12,089.97 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1147 ลว.29/7/2563

7
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

3,525.65        3,525.65        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,525.65 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 3,525.65 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1116 ลว.14/7/2563

8 วัสดุส านักงาน 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง
ร้านศิลาปร้ิน ล้ี  ราคาที่เสนอ 600 
บาท

ร้านศิลาปร้ิน ล้ี  ราคาที่ซ้ือ 600 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1143 ลว.23/7/2563
โครงการ

9 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,116.00        1,116.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,116 บาท

บริษทั ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 1,116 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1115 ลว.10/7/2563

10 วัสดุก่อสร้าง 2,364.70        2,364.70        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
2,364.70 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
2,364.70 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1151 ลว.31/7/2563

11 ค่าจ้างบริการ 20,820.00      20,820.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 20,820 บาท

บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 20,820 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1065 ลว.1/7/2563

12 วัสดุส านักงาน 24,724.00      24,724.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 24,724 บาท

บริษทั โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 24,724 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1132 ลว.23/7/2563

13 วัสดุงานบา้นงานครัว 35,990.00      35,990.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดิษยาพรรณ 
ราคาที่เสนอ 35,990 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดิษยาพรรณ 
ราคาที่ซ้ือ 35,990 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1145 ลว.23/7/2563

14
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

17,129.84      17,129.84      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 17,129.84 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 17,129.84 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1126 ลว.15/7/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 31   กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 31   กรกฎาคม 2563

15 วัสดุงานบา้นงานครัว 68,000.00      68,000.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดิษยาพรรณ 
ราคาที่เสนอ 68,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดิษยาพรรณ 
ราคาที่ซ้ือ 68,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1141 ลว.23/7/2563

16
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

9,194.51        9,194.51        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 9,194.51 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 9,194.51 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1138 ลว.23/7/2563

17 วัสดุงานบา้นงานครัว 1,144.00        1,144.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอกชัยดีสทริบวิชั่นซิสเทม 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 1,144 บาท

บริษทั เอกชัยดีสทริบวิชั่นซิสเทม 
จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 1,144 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1149 ลว.31/7/2563

18 วัสดุก่อสร้าง 2,022.30        2,022.30        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
2,022.30 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
2,022.30 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1124 ลว.15/7/2563

19 วัสดุส านักงาน 4,750.00        4,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 4,750 บาท ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 4,750 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1122 ลว.15/7/2563

20 วัสดุก่อสร้าง 3,059.13        3,059.13        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
3,059.13 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
3,059.13 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1128 ลว.21/7/2563

21 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,872.00        1,872.00        เฉพาะเจาะจง
วันเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาที่เสนอ 
1,872 บาท

วันเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาที่ซ้ือ 
1,872 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1130 ลว.23/7/2563

22 วัสดุงานบา้นงานครัว 140.00          140.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 140 บาท

บริษทั โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 140 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1134 ลว.23/7/2563

23 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,700.00        1,700.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 1,700 บาท

บริษทัโมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ จ ากัด
 ราคาที่ซ้ือ 1,700 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1136 ลว.23/7/2563

24
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

8,047.47        8,047.47        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,047.47 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 8,047.47 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1118 ลว.14/7/2563

25 วัสดุบริโภค 7,350.00        7,350.00        เฉพาะเจาะจง
นายนิเพลิน  ตันสา ราคาที่เสนอ 
7,350 บาท

นายนิเพลิน  ตันสา ราคาที่ซ้ือ 7,350
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1113 ลว.10//2563

26 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,200.00        2,200.00        เฉพาะเจาะจง
พกีารดาวเทยีม ราคาที่เสนอ 2,200 
บาท

พกีารดาวเทยีม ราคาที่ซ้ือ 2,200 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1098 ลว.3/7/2563

27
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ส านักงาน

12,305.00      12,305.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทัเชียงใหม่แอร์เทค็ เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 12,305 บาท

บริษทัเชียงใหม่แอร์เทค็ เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด ราคาที่จ้าง 12,305 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1099 ลว.3/7/2563

28 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,040.00      17,040.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ณัชชา ดีไซน์ กรุ๊ป
 ราคาที่เสนอ 18,040 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ณัชชา ดีไซน์ กรุ๊ป
 ราคาที่ซ้ือ 18,040 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1092 ลว.2/7/2563



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 กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 31   กรกฎาคม 2563

29
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

12,800.00      12,800.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นพรัตน์ยางยนต์
เชียงใหม่ ราคาที่เสนอ 12,800 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นพรัตน์ยางยนต์
เชียงใหม่ ราคาที่จ้าง 12,800 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1108 ลว.9/7/2563

30 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,800.00        2,800.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่เสนอ 2,800 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่ซ้ือ 2,800 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1105 ลว.9/7/2563

31
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

4,719.77        4,719.77        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 4,719.77 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 4,719.77 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1106 ลว.9/7/2563

32 วัสดุบริโภค 580.00          580.00          เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ.เจริญ ล้ี ราคาที่
เสนอ 580 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ.เจริญ ล้ี ราคาที่
ซ้ือ 580 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1101 ลว.3/7/2563

33
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

5,648.00        5,648.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 5,648 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 5,648 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1110 ลว.9/7/2563

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

พกีารดาวเทยีม ราคาที่ซ้ือ 3,180 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1097 ลว.3/7/2563

35 วัสดุส านักงาน 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง
สยามการค้า ราคาที่เสนอ 50,000 
บาท

สยามการค้า ราคาที่ซ้ือ 50,000 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1099 ลว.3/7/2563

36 ครุภณัฑ์ส านักงาน 12,300.00      12,300.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 
12,300 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่ซ้ือ 12,300
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1086 ลว.1/7/2563

37
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

42,962.11      42,962.11      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 42,962.11 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 42,962.11 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1081 ลว.1/7/2563

38 วัสดุก่อสร้าง 3,996.45        3,996.45        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
3,996.45 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
3,996.45 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1102 ลว.8/7/2563

39
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

4,792.53        4,792.53        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 4,792.53 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 4,792.53 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1088 ลว.1/7/2563

รวม 408,938.98    408,938.98    



แบบ สขร.1

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

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

1 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 41,104.16      41,104.16      เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 41,104.16 บาท

บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 41,104.16 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ877 ลว.1/5/2563

2 วัสดุกอ่สร้าง 741.51          741.51          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่เสนอ 
741.51 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 
741.51 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1159 ลว.6/8/2563

3 วัสดุกอ่สร้าง 1,400.00        1,400.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านแดงไดนาโม ราคาที่เสนอ 1,400
 บาท

ร้านแดงไดนาโม ราคาที่ซ้ือ 1,400 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1157 ลว.3/8/2563

4 วัสดุอืน่ 1,080.00        1,080.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านบญุเลิศอะไหล่ ราคาที่เสนอ 
1,080 บาท

ร้านบญุเลิศอะไหล่ ราคาที่ซ้ือ 1,080
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1167 ลว.10/8/2563

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริคเซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 600 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริคเซอร์วิส จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 600 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1155 ลว.3/8/2563

6 วัสดุงานบา้นงานครัว 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง
สังวาลย์การค้า ราคาที่เสนอ 500 
บาท

สังวาลย์การค้า ราคาที่ซ้ือ 500 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1163 ลว.6/8/2563

7 วัสดุส านกังาน 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง
วันเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาที่เสนอ 
2,500 บาท

วันเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาที่ซ้ือ 
2,500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1165 ลว.6/8/2563

8 วัสดุงานบา้นงานครัว 400.00          400.00          เฉพาะเจาะจง
นางพรพิมล  ด้วงทรง ราคาที่เสนอ 
400 บาท

นางพรพิมล  ด้วงทรง ราคาที่ซ้ือ 400
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1161 ลว.6/8/2563

9 วัสดุส านกังาน 14,000.00      14,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 14,000 
บาท

ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 14,000 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1153 ลว.3/8/2563

10 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 48,185.81      48,185.81      เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 48,185.81 บาท

บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 48,185.81 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1140 ลว.16/7/2563

11 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 47,817.27      47,817.27      เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 47,817.27 บาท

บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 47,817.27 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1140 ลว.16/7/2563

12 วัสดุงานบา้นงานครัว 9,416.00        9,416.00        เฉพาะเจาะจง
bell supply ราคาที่เสนอ 9,416 
บาท

bell supply ราคาที่ซ้ือ 9,416 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1180 ลว.13/8/2563

13 วัสดุอืน่ 5,400.00        5,400.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชัน่มอลล์ จ ากดั
 ราคาที่เสนอ 5,400  บาท

บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชัน่มอลล์ จ ากดั
 ราคาที่ซ้ือ 5,400  บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1184 ลว.13/8/2563

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 31   สิงหาคม 2563



แบบ สขร.1

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

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

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลล้ี

วันที่  1- 31   สิงหาคม 2563

14
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง
ร้านล้ีประดับยนต์ ราคาที่เสนอ 600 
บาท

ร้านล้ีประดับยนต์ ราคาที่จ้าง 600 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ1182 ลว.13/8/2563

15 วัสดุกอ่สร้าง 650.00          650.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทัทรัพย์เพิ่มพูนมโีชค จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 650 บาท

บริษทัทรัพย์เพิ่มพูนมโีชค จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 650 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1178 ลว.7/8/2563

16 วัสดุอืน่ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง
โชคปยิวัฒน ์ดิน-หนิ-ทราย ราคาที่
เสนอ 600 บาท

โชคปยิวัฒน ์ดิน-หนิ-ทราย ราคาที่ซ้ือ
 600 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1176 ลว.7/8/2563

17
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

4,099.17        4,099.17        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาที่
เสนอ 4,099.17 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่จ้าง 4,099.17 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง 1170 ลว.7/8/2563

18 วัสดุอืน่ 3,100.00        3,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านต้นไม ้ราคาที่เสนอ 3,100 บาท ร้านต้นไม ้ราคาที่ซ้ือ 3,100 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1172 ลว.7/8/2563

19 วัสดุอืน่ 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านบญุสมพานชิ ราคาที่เสนอ 1,000
 บาท

ร้านบญุสมพานชิ ราคาที่ซ้ือ 1,000 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1174 ลว.7/8/2563

20 วัสดุส านกังาน 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่เสนอ 300 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่ซ้ือ 300 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1191 ลว.13/8/2563

21 ครุภณัฑ์ส านกังาน 16,000.00      16,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 
16,000 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่ซ้ือ 16,000
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1193 ลว.13/8/2563

รวม 199,493.92     199,493.92     


