
แบบ สขร.1

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

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

1
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

535.00          535.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 535 บาท

บริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 535 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ116 ลว.7/10/2562

2 ค่าจ้างบริการ 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง
นายวินัย  จาเรือน ราคาที่เสนอ 
7,000 บาท

นายวินัย  จาเรือน ราคาที่จ้าง 7,000
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ4 ลว.1/10/2562

3 วัสดุส านักงาน 9,555.00        9,555.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัทโมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 9,555 บาท

บริษัทโมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ จ ากัด
 ราคาที่ซ้ือ 9,555 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ5 ลว.1/10/2562

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 585.00          585.00          เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพิมพ์ ราคาที่เสนอ 585 บาท ส่ีออการพิมพ์ ราคาที่ซ้ือ 585 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ2 ลว.1/10/2562

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 56,351.84      56,351.84      เฉพาะเจาะจง
บริษัทภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 56,351.84 บาท

บริษัทภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 56,351.84 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1 ลว.1/10/2562

6 วัสดุส านักงาน 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่เสนอ 500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาที่ซ้ือ 500 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ115 ลว.7/10/2562

7
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

5,313.78        5,313.78        เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 5,313.78 บาท

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 5,313.78 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ124 ลว.8/10/2562

8 ค่าจ้างบริการ 99,424.40      99,424.40      เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี อี ไทย เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ราคาที่เสนอ 
99,424.40 บาท

บริษัท พี อี ไทย เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ราคาที่จ้าง 
99,424.40 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ8 ลว.1/10/2562

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200.00          200.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท สอางทิพย์ จ ากัด ราคาที่เสนอ
 200 บาท

บริษัท สอางทิพย์ จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
200 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ140 ลว.11/10/2562

10 วัสดุก่อสร้าง 3,025.96        3,025.96        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
3,025.96 บาท

บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
3,025.96 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ141 ลว.11/10/2562

11
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

38,156.20      38,156.20      เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 38,156.20 บาท

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 38,156.20 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ10 ลว.1/10/2562

12 วัสดุก่อสร้าง 836.74          836.74          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
836.74 บาท

บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
836.74 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ130 ลว.9/10/2562

13 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,520.47        1,520.47        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยู พี เทค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,520.47 บาท

บริษัท ยู พี เทค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 1,520.47 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ144 ลว.11/10/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
โรงพยาบาลลี้

วันที่  1- 31  ตุลาคม  2562
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
โรงพยาบาลลี้
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14
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

13,600.00      13,600.00      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพรัตน์ยางยนต์
เชียงใหม่ ราคาที่เสนอ 13,600 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพรัตน์ยางยนต์
เชียงใหม่ ราคาที่จ้าง 13,600 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ123 ลว.8/10/2562

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 826.00          826.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนมีโชค จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 826 บาท

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนมีโชค จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 826 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ125 ลว.8/10/2562

16 วัสดุก่อสร้าง 793.94          793.94          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
793.94 บาท

บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
793.94 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ3 ลว.1/10/2562

17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,875.00        1,875.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ี อิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,875 บาท

บริษัท ล้ี อิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 1,875 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ19 ลว.3/10/2562

18 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,180.00        3,180.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ี อิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,180 บาท

บริษัท ล้ี อิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 3,180 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ163 ลว.17/10/2562

19 วัสดุก่อสร้าง 5,500.00        5,500.00        เฉพาะเจาะจง
นายวศิน  ชมภูเทพา ราคาที่เสนอ 
5,500 บาท

นายวศิน  ชมภูเทพา ราคาที่จ้าง 
5,500 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ179 ลว.27/10/2562

20 วัสดุงานบ้านงานครัว 17,460.00      17,460.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 17,460 บาท

บริษัท โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 17,460 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ150 ลว.16/10/2562

21 วัสดุส านักงาน 3,250.00        3,250.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านเอส ที ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 
3,250 บาท

ร้านเอส ที ซัพพลาย ราคาที่ซ้ือ 
3,250 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ139 ลว.11/10/2562

22 ค่าจ้างบริการ 4,400.00        4,400.00        เฉพาะเจาะจง
นายอิศม์เดช  โปธิบาล ราคาที่เสนอ 
4,400 บาท

นายอิศม์เดช  โปธิบาล ราคาที่จ้าง 
4,400 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ174 ลว.22/10/2562

23
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

2,675.00        2,675.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อะไหล่รถ ราคาที่
เสนอ 2,675 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อะไหล่รถ ราคาที่
จ้าง 2,675 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ196 ลว.29/10/2562

24 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,741.50      19,741.50      เฉพาะเจาะจง
Bell Supply ราคาที่เสนอ 
19,741.50 บาท

Bell Supply ราคาที่จ้าง 19,741.50
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ152 ลว.16/10/2562

25 วัสดุส านักงาน 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านเอส ที ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 
50,000 บาท

ร้านเอส ที ซัพพลาย ราคาที่จ้าง 
50,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ110 ลว.7/10/2562

26
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

2,689.07        2,689.07        เฉพาะเจาะจง
บริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 2,689.07 บาท

บริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 2,689.07 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ178 ลว.24/10/2562
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
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27 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,510.00        2,510.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 17,460 บาท

บริษัท โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 17,460 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ153 ลว.16/10/2562

28 วัสดุส านักงาน 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมดิก้า แพ็คกิ้ง จ ากัด ราคาที่
เสนอ 30,000 บาท

บริษัท เมดิก้า แพ็คกิ้ง จ ากัด ราคาที่
ซ้ือ 30,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ171 ลว.22/10/2562

29 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,590.00        1,590.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,590 บาท

บริษัท ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 1,590 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ200 ลว.30/10/2562

30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน

1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

บริษัท ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 1,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ166 ลว.18/10/2562

31 ค่าจ้างบริการ 9,500.00        9,500.00        เฉพาะเจาะจง
จรัลการกระจก (ล้ี) ราคาที่เสนอ 
9,500 บาท

จรัลการกระจก (ล้ี) ราคาที่จ้าง 
9,500 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ154 ลว.16/10/2562

32 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,250.00        1,250.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,250 บาท

บริษัท ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 1,250 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ168 ลว.21/10/2562

33
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน

1,700.00        1,700.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,700 บาท

บริษัท ล้ีอิเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 1,700 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ155 ลว.16/10/2562

34 วัสดุก่อสร้าง 950.00          950.00          เฉพาะเจาะจง
ร้านบุญเลิศอะไหล่ ราคาที่เสนอ 950
 บาท

ร้านบุญเลิศอะไหล่ ราคาที่ซ้ือ 950 
บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ187 ลว.25/11/2562

35 วัสดุส านักงาน 22,500.00      22,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ ที พี อินเตอร์เมดิคอล 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 22,500 บาท

บริษัท เอ ที พี อินเตอร์เมดิคอล 
จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 22,500 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ111 ลว.7/10/2562

36
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน

600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 600 บาท

บริษัท ล้ีอิเลคทริค เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 600 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ201 ลว.30/10/2562

37 ค่าจ้างบริการ 2,700.00        2,700.00        เฉพาะเจาะจง
นายอรรถพล  ชมเจริญ ราคาที่เสนอ
 2,700 บาท

นายอรรถพล  ชมเจริญ ราคาที่จ้าง 
2,700 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ21 ลว.1/10/2562

38
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

7,759.59        7,759.59        เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,759.59 บาท

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 7,759.59 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ199 ลว.30/10/2562

39 วัสดุส านักงาน 2,780.00        2,780.00        เฉพาะเจาะจง
วันเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาที่เสนอ 
2,780 บาท

วันเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาที่ซ้ือ 
2,780 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ189 ลว.25/10/2562



แบบ สขร.1

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

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
โรงพยาบาลลี้

วันที่  1- 31  ตุลาคม  2562

40 วัสดุก่อสร้าง 6,026.24        6,026.24        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เสนอ 
6,026.24 บาท

บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 
6,026.24 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ186 ลว.25/10/2562

41 ค่าจ้างบริการ 66,999.00      66,999.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านสุนันท์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 
66,999 บาท

ร้านสุนันท์เซอร์วิส ราคาที่จ้าง 
66,999 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ17 ลว.1/10/2562

42 วัสดุส านักงาน 12,800.00      12,800.00      เฉพาะเจาะจง
อาร์ เอส ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 
12,800 บาท

อาร์ เอส ซัพพลาย ราคาที่ซ้ือ 
12,800 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ108 ลว.7/10/2562

43 ค่าจ้างบริการ 6,600.00        6,600.00        เฉพาะเจาะจง
นายสมพงษ์  อุบลจิต ราคาที่เสนอ 
6,600 บาท

นายสมพงษ์  อุบลจิต ราคาที่จ้าง 
6,600 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ20 ลว.1/10/2562

44 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,855.00        3,855.00        เฉพาะเจาะจง
วันเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาที่เสนอ 
3,855 บาท

วันเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาที่ซ้ือ 
3,855 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ149 ลว.16/10/2562

45 ค่าจ้างบริการ 118,580.00    118,580.00    เฉพาะเจาะจง
อาร์ท มาร์เก็ตต้ิง ราคาที่เสนอ 
118,580 บาท

อาร์ท มาร์เก็ตต้ิง ราคาที่จ้าง 
118,580 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ16 ลว.1/10/2562

46 วัสดุส านักงาน 41,241.00      41,241.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 17,460 บาท

บริษัท โมเดิร์นเอ็ดคูเคชั่นมอลล์ 
จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 17,460 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ151 ลว.16/10/2562

47 ค่าจ้างบริการ 7,700.00        7,700.00        เฉพาะเจาะจง
นายบริรักษ์  ปินต๊ะปา ราคาที่เสนอ 
7,700 บาท

นายบริรักษ์  ปินต๊ะปา ราคาที่จ้าง 
7,700 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ13 ลว.1/10/2562

48 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,968.00        1,968.00        เฉพาะเจาะจง
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 
1,968 บาท

บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ราคาที่ซ้ือ 
1,968 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ167 ลว.20/10/2562

49 ค่าจ้างบริการ 8,100.00        8,100.00        เฉพาะเจาะจง
นายเจือ  ผ่องปัญญา ราคาที่เสนอ 
8,100 บาท

นายเจือ  ผ่องปัญญา ราคาที่จ้าง 
8,100 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ18 ลว.1/10/2562

50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

3,128.15        3,128.15        เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,128.15 บาท

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด 
ราคาที่จ้าง 3,128.15 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ185 ลว.25/10/2562

51 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 56,044.93      56,044.93      เฉพาะเจาะจง
บริษัทภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 56,044.93 บาท

บริษัทภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 56,044.93 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ1 ลว.1/10/2562

52 ค่าจ้างบริการ 27,990.00      27,990.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 27,990 บาท

บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด ราคา
ที่จ้าง 27,990 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ28 ลว.1/10/2562



แบบ สขร.1

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

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
โรงพยาบาลลี้

วันที่  1- 31  ตุลาคม  2562

53
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อู่มานะกลการ 
ราคาที่เสนอ 800 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อู่มานะกลการ 
ราคาที่จ้าง 800 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ162 ลว.17/10/2562

54
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

1,760.00        1,760.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อู่มานะกลการ 
ราคาที่เสนอ 1,760 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อู่มานะกลการ 
ราคาที่จ้าง 1,760 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ161 ลว.17/10/2562

55
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อู่มานะกลการ 
ราคาที่เสนอ 3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อู่มานะกลการ 
ราคาที่จ้าง 3,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ107 ลว.7/10/2562

56 ค่าเช่าพื้นที่ 1,620.00        1,620.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอ๊ปเซิร์ฟ ราคาที่
เสนอ 1,620 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอ๊ปเซิร์ฟ ราคาที่
จ้าง 1,620 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดจ้าง บ182 ลว.24/10/2562

57 วัสดุส านักงาน 14,000.00      14,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาที่เสนอ
 14,000 บาท

ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาที่ซ้ือ 
14,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขที่จัดซ้ือ บ109 ลว.7/10/2562

รวมทั้งส้ิน 816,046.81    



บันทึกขอ้ความ

ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการทัว่ไป   โรงพยาบาลล้ี  อ าเภอล้ี  จังหวัดล าพูน
ที ่ ลพ 0032.301/พิเศษ วันที ่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง หมวดวัสดุส านักงาน ฯลฯ ทาง website รพ.ล้ี
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี

ตามทีก่ลุ่มงานการจัดการทัว่ไป ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง หมวดวัสดุส านักงาน ฯลฯ
ประจ าปี 2563    งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทัว่ไป จึงขอรายงานผลการจัดซ้ือ ฯ และขออนุมัติน าผลการจัดซ้ือ ฯ 
ประจ าเดือน  ตุลาคม 2562 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



ผู้รับผิดชอบการให้ขอ้มลู ผู้อนุมตัริับรอง

(นางกรรณิการ์ เตียมวงค์) (นายเผ่าพงศ์ สุนทร)
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นายแพทย์เชี่ยวชาญ

5 พฤศจิกายน 2562 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี
(หัวหน้ากลุ่มงานลงชื่อก ากับห้อยท้าย) วดป.......................................................

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

วดป. ................................................
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในราชการบริหาร่วนกลาง
โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน พ.ศ.2561

ผู้รับผิดชอบในการน าขอ้มลูขึ้นเผยแพร่

 (นายบุญส่ง บุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการ

1.      เอกสารรายงานการจัดซ้ือ/ จัดจ้าง ประเภทวัสดุส านักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว ฯ ทัว่ไป
ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 จ านวน 1 ชุด

Link ภายนอก  .................................................................................................................................................

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน  งานพัสดุ  กลุ่มงานการจัดการทัว่ไป
วัน/เดือน/ปี    5  พฤศจิกายน 2562
หัวข้อ           รายงานผลการจัดซ้ือ/ จัดจ้าง หน่วยงานพัสดุ  กลุ่มงานการจัดการทัว่ไป
ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
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