
บันทึกขอ้ความ

ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการทัว่ไป   โรงพยาบาลล้ี  อ าเภอล้ี  จังหวัดล าพูน
ที ่ ลพ 0032.301/พิเศษ วันที ่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง หมวดวัสดุส านักงาน ฯลฯ 

ทาง website รพ.ล้ี
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี

ตามทีก่ลุ่มงานการจัดการทัว่ไป ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง หมวดวัสดุส านักงาน
วัสดุงานบ้าน ฯ ประจ าปี 2563    งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทัว่ไป จึงขอรายงานผลการจัดซ้ือ ฯ 
และขออนุมัติน าผลการจัดซ้ือ ฯ ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2563 ลงเผยแพร่ในเว๊บไซต์   
และบอร์ดประชาสัมพันธ์จัดซ้ือ/จัดจ้างของโรงพยาบาลล้ี  ตามรายละเอียดการจัดซ้ือ/ จัดจ้างแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติ 

(นางกรรณิการ์ เตียมวงค์)
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี
เห็นควรอนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซ้ือตามเสนอ

อนุมตัิ
(นางอัจฉรา ตันอุตม)์

นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
(นายเผ่าพงศ์  สุนทร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี



ผู้รับผิดชอบการใหข้้อมูล ผู้อนุมัตริับรอง

(นางกรรณิการ์ เตียมวงค์) (นายเผ่าพงศ์ สุนทร)
เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน นายแพทย์เชี่ยวชาญ

27 มกราคม 2563 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี
(หัวหน้ากลุ่มงานลงชื่อก ากบัห้อยท้าย) วดป.......................................................

(นายวรุิตต์ วเิชยันต์)
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ

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

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่

 (นายบุญส่ง บุญมา)
เจ้าพนักงานธรุการ

วดป. ................................................

1.      เอกสารรายงานการจัดซ้ือ/ จัดจ้าง ประเภทวสัดุส านักงาน, วสัดุงานบ้านงานครัว ฯ ท่ัวไป
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563  จ านวน 1 ชุด

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

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารสว่นกลางส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ชื่อหน่วยงาน  งานพสัดุ  กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป
วนั/เดือน/ปี   9 มถิุนายน 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 รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 29,147.60      29,147.60      เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 29,147.60 บาท

บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 29,147.60 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ562 ลว.11/2/2563

2 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 35,282.33      35,282.33      เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 35,282.33 บาท

บริษทัภาคเหนอืชัยวัฒนา จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 35,282.33 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ562 ลว.11/2/2563

3
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ส านกังาน

5,600.00        5,600.00        เฉพาะเจาะจง
นายณัฐพงษ ์ แกว้คือ ราคาที่เสนอ 
5,600 บาท

นายณัฐพงษ ์ แกว้คือ ราคาที่จ้าง 
5,600 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ937 ลว.13/5/2563

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,362.50        9,362.50        เฉพาะเจาะจง
บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 9,362.50 บาท

บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท์ จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 9,362.50 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ933 ลว.13/5/2563

5 ค่าจ้างบริการ 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง
นายประหยัด  นติย์รัตน ์ราคาที่เสนอ
 8,000 บาท

นายประหยัด  นติย์รัตน ์ราคาที่จ้าง 
8,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ921 ลว.12/5/2563

6
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

4,060.65        4,060.65        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาที่
เสนอ 4,060.65 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่จ้าง 4,060.65 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ956 ลว.18/5/2563

7 ครุภณัฑ์อืน่ 15,000.00      15,000.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหมฟ่ิตเนส 
ราคาที่เสนอ 15,000 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหมฟ่ิตเนส 
ราคาที่จ้าง 15,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ935 ลว.13/5/2563

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,810.00      18,810.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทัต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน
 จ ากดั ราคาที่เสนอ 18,810 บาท

บริษทัต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน
 จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 18,810 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ943 ลว.13/5/2563

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,980.00        2,980.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคเซอร์วิส จ ากดั ราคาที่
เสนอ 2,980 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคเซอร์วิส จ ากดั ราคาที่
ซ้ือ 2,980 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ970 ลว.20/5/2563

10 ครุภณัฑ์ส านกังาน 44,640.00      44,640.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 
44,640 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่ซ้ือ 44,640
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ911 ลว.8/5/2563

11 ค่าจ้างบริการ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง
นายประหยัด  นติย์รัตน ์ราคาที่เสนอ
 3,000 บาท

นายประหยัด  นติย์รัตน ์ราคาที่จ้าง 
3,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ950 ลว.15/5/2563

12 วัสดุงานบา้นงานครัว 10,325.50      10,325.50      เฉพาะเจาะจง
Bell Supply ราคาที่เสนอ 
10,325.50 บาท

Bell Supply ราคาที่ซ้ือ 10,325.50
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ941 ลว.13/5/2563

13 ครุภณัฑ์ส านกังาน 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 
7,300 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาที่ซ้ือ 7,300 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ926 ลว.12/5/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม  2563
โรงพยาบาลลี ้จ.ล าพูน

วันที ่ 1- 31   พฤษภาคม 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 าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม  2563
โรงพยาบาลลี ้จ.ล าพูน

วันที ่ 1- 31   พฤษภาคม 2563

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,970.00        5,970.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทัต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน
 จ ากดั ราคาที่เสนอ 18,810 บาท

บริษทัต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน
 จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 18,810 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ959 ลว.18/5/2563

15 วัสดุส านกังาน 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านเอสทีซัพพลาย ราคาที่เสนอ 
50,000 บาท

ร้านเอสทีซัพพลาย ราคาที่ซ้ือ 
50,000 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ939 ลว.13/5/2563

16 ค่าจ้างบริการ 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง
นายวศิน  ชมภเูทพา ราคาที่เสนอ 
7,300 บาท

นายวศิน  ชมภเูทพา ราคาที่จ้าง 
7,300 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ968 ลว.20/5/2563

17 วัสดุอืน่ 3,360.00        3,360.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทวีภณัฑ์ ล้ี จ ากดั ราคาที่
เสนอ 3,360 บาท

บริษทั ทวีภณัฑ์ ล้ี จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 
3,360 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ979 ลว.25/5/2563

18 วัสดุกอ่สร้าง 2,568.00        2,568.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่เสนอ 
2,568 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 2,568
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ963 ลว.19/5/2563

19 ค่าจ้างบริการ 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง
นายวินยั  เลิศอนนัต์  ราคาที่เสนอ 
2,500 บาท

นายวินยั  เลิศอนนัต์  ราคาที่จ้าง
2,500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ974 ลว.22/5/2563

20 วัสดุบริโภค 6,700.00        6,700.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมายด์ค้าปลีก 
ราคาที่เสนอ 6,700 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมายด์ค้าปลีก 
ราคาที่ซ้ือ 6,700 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ948 ลว.15/5/2563

21 วัสดุกอ่สร้าง 765.05          765.05          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่เสนอ 
765.05 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 
765.05 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ964 ลว.19/5/2563

22 วัสดุงานบา้นงานครัว 525.00          525.00          เฉพาะเจาะจง
สังวาลย์การค้า ราคาที่เสนอ 525 
บาท

สังวาลย์การค้า ราคาที่ซ้ือ 525 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ951 ลว.15/5/2563

23 ค่าจ้างบริการ 30,950.00      30,950.00      เฉพาะเจาะจง
นางวารินทร์  อนิมะณี ราคาที่เสนอ 
30,950 บาท

นางวารินทร์  อนิมะณี ราคาที่จ้าง 
30,950 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ917 ลว.8/5/2563

24 วัสดุบริโภค 4,250.00        4,250.00        เฉพาะเจาะจง
นายนเิพลิน  ตันสา ราคาที่เสนอ 
4,250 บาท

นายนเิพลิน  ตันสา ราคาที่ซ้ือ 4,250
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ958 ลว.18/5/2563

25 ค่าจ้างบริการ 4,550.00        4,550.00        เฉพาะเจาะจง
นางสาวสายพิน  เขียวยะ ราคาที่
เสนอ 4,550 บาท

นางสาวสายพิน  เขียวยะ ราคาที่จ้าง
 4,550 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ889 ลว.1/5/2563

26 วัสดุส านกังาน 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง
สยามการค้า ราคาที่เสนอ 50,000 
บาท

สยามการค้า ราคาที่ซ้ือ 50,000 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ879 ลว.1/5/2563



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 าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม  2563
โรงพยาบาลลี ้จ.ล าพูน

วันที ่ 1- 31   พฤษภาคม 2563

27 วัสดุงานบา้นงานครัว 900.00          900.00          เฉพาะเจาะจง
ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่เสนอ 
900 บาท

ธวัชไพบลูย์ (ตลาดล้ี) ราคาที่ซ้ือ 900
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ932 ลว.13/5/2563

28 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,250.00        1,250.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคเซอร์วิส จ ากดั ราคาที่
เสนอ 1,250 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคเซอร์วิส จ ากดั ราคาที่
ซ้ือ 1,250 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ923 ลว.12/5/2563

29 วัสดุงานบา้นงานครัว 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง
กติติธัช เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 1,200
 บาท

กติติธัช เซอร์วิส ราคาที่ซ้ือ 1,200 
บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ915 ลว.8/5/2563

30 วัสดุกอ่สร้าง 353.10          353.10          เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทองคอนส์ซัพ
พลาย ราคาที่เสนอ 353.10 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทองคอนส์ซัพ
พลาย ราคาที่ซ้ือ 353.10 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ908 ลว.5/5/2563

31 วัสดุงานบา้นงานครัว 238.00          238.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั ราคาที่
เสนอ 238 บาท

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั ราคาที่
ซ้ือ 238 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ906 ลยว.5/5/2563

32
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

3,128.15        3,128.15        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาที่
เสนอ 3,128.15 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่จ้าง 3,128.15 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ928 ลว.13/5/2563

33 วัสดุงานบา้นงานครัว 1,850.00        1,850.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่เสนอ 
1,850 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 1,850
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ907 ลว.5/5/2563

34 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 13,700.00      13,700.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั กูด้สปดีคอมพิวเตอร์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 13,700 บาท

บริษทั กูด้สปดีคอมพิวเตอร์ จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 13,700 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ887 ลว.1/5/2563

35 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,400.00        1,400.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่เสนอ 1,400 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่ซ้ือ 1,400 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ925 ลว.12/5/2563

36
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

5,428.65        5,428.65        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาที่
เสนอ 5,428.65 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่จ้าง 5,428.65 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ913 ลว.8/5/2563

37 วัสดุกอ่สร้าง 918.06          918.06          เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่เสนอ 
918.06 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 
918.06 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ924 ลว.12/5/2563

38
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

6,108.31        6,108.31        เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาที่
เสนอ 6,108.31 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคา
ที่จ้าง 6,108.31 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลที่จัดจ้าง บ930 ลว.13/5/2563

39 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 63,200.00      63,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทักูด้สปดีคอมพิวเตอร์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 63,200 บาท

บริษทักูด้สปดีคอมพิวเตอร์ จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 63,200 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ890 ลว.1/5/2563



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 าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม  2563
โรงพยาบาลลี ้จ.ล าพูน

วันที ่ 1- 31   พฤษภาคม 2563

40 ครุภณัฑ์ส านกังาน 406,065.00     406,065.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยดิจิตอล ซีเคียวริต้ี ซิส
เต็มส์ จ ากดั ราคาที่เสนอ 406,065 
บาท

บริษทั ไทยดิจิตอล ซีเคียวริต้ี ซิส
เต็มส์ จ ากดั ราคาที่ซ้ือ 406,065 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ883 ลว.1/5/2563

41 วัสดุบริโภค 270.00          270.00          เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมายด์ค้าปลีก 
ราคาที่เสนอ 270 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมายด์ค้าปลีก 
ราคาที่ซ้ือ 270 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ916 ลว.8/5/2563

42 วัสดุส านกังาน 15,876.00      15,876.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชัน่มอล์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 15,876 บาท

บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชัน่มอล์ จ ากดั 
ราคาที่ซ้ือ 15,876 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ855 ลว.22/4/2563

43 ครุภณัฑ์ส านกังาน 60,500.00      60,500.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านพีการดาวเทียม ราคาที่เสนอ 
60,500 บาท

ร้านพีการดาวเทียม ราคาที่ซ้ือ 
60,500 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ885 ลว.1/5/2563

44 วัสดุงานบา้นงานครัว 4,100.00        4,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีเมด ราคาที่เสนอ 4,100 บาท ร้านไอดีเมด ราคาที่ซ้ือ 4,100 บาท เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ900 ลว.1/5/2563

45 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 9,400.00        9,400.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านพีการดาวเทียม ราคาที่เสนอ 
9,400 บาท

ร้านพีการดาวเทียม ราคาที่ซ้ือ 9,400
 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ881 ลว.1/5/2563

46 วัสดุบริโภค 4,690.00        4,690.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมายด์ค้าปลีก 
ราคาที่เสนอ 4,690 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมายด์ค้าปลีก 
ราคาที่ซ้ือ 4,690 บาท

เปน็ไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ878 ลว.1/5/2563

รวม 966,521.90     


