
 

 

 

 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบการใหข้้อมูล ผู้อนุมัตริับรอง

(นางกรรณิการ์ เตียมวงค์) (นายเผ่าพงศ์ สุนทร)
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นายแพทย์เชี่ยวชาญ

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

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่

 (นายบุญส่ง บุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการ

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

กมุภาพนัธ์ 2563 จ านวน 1 ชุด

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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ชื่อหน่วยงาน  งานพสัดุ  กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป
วัน/เดือน/ปี   10 มนีาคม 2563
หัวข้อ           รายงานผลการจัดซ้ือ/ จัดจ้าง หน่วยงานพสัดุ  กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป
รายละเอยีดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

1.      เอกสารรายงานการจัดซ้ือ/ จัดจ้าง ประเภทวัสดุส านักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว ฯ ท่ัวไป

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในราชการบริหาร่วนกลาง
โรงพยาบาลลี ้ ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน พ.ศ.2561
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารสว่นกลางส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง
นายสมหวงั  มาจันทร์  ราคาท่ีเสนอ 
1,800 บาท

นายสมหวงั  มาจันทร์ ราคาทีซ้ื่อ 
1,800 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ466 ลว.2/1/2563

2
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

3,525.65       3,525.65       เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 3,525.65 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 3,525.65 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ472 ลว.3/1/2563

3 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจง
เหมยีว ล าพนูโฆษณา ราคาท่ีเสนอ 
1,200 บาท

เหมยีว ล าพนูโฆษณา ราคาท่ีซ้ือ 
1,200 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ467 ลว.2/1/2563

4 ค่าจ้างบริการ 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายประหยัด  นิตย์รัตน์  ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

นายประหยัด  นิตย์รัตน์  ราคาท่ีจ้าง
 2,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ474 ลว.3/1/2563

5 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,250.00       1,250.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 1,250 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 1,250 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ483 ลว.6/1/2563

6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8,900.00       8,900.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านบุญเลิศอะไหล่ ราคาท่ีเสนอ 
8,900 บาท

ร้านบุญเลิศอะไหล่ ราคาท่ีซ้ือ 8,900
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ463 ลว.2/1/2563

7 วสัดุส านักงาน 1,399.00       1,399.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เชียงใหม ่สยามทีว ีจ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 1,399 บาท

บริษทั เชียงใหม ่สยามทีว ีจ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 1,399 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ476 ลว.3/1/2563

8 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 3,200.00       3,200.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั มนตรีแชชีนทูลส์ จ ากดั ราคา
ท่ีเสนอ 3,200 บาท

บริษทั มนตรีแชชีนทูลส์ จ ากดั ราคา
ท่ีซ้ือ 3,200 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ465 ลว.2/1/2563

9 วสัดุกอ่สร้าง 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั กา้ววสัดุ 999 จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

บริษทั กา้ววสัดุ 999 จ ากดั ราคาท่ี
ซ้ือ 500 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ475 ลว.3/1/2563

10 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,614.63       1,614.63       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
1,614.63 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 
1,614.63 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ485 ลว.7/1/2563

11 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,250.00       2,250.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 2,250 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 2,250 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ488 ลว.8/1/2563

12 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,600.00       1,600.00       เฉพาะเจาะจง
วนัเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาท่ีเสนอ 
1,600 บาท

วนัเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาท่ีซ้ือ 
1,600 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ492 ลว.9/1/2563

13 วสัดุกอ่สร้าง 9,436.33       9,436.33       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
9,436.33 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 
9,436.33 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ505 ลว.14/1/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
โรงพยาบาลลี้

วันที ่ 1- 31  มกราคม  2563

 



แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

14
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง
GX35 อ.การช่าง ราคาท่ีเสนอ 500 
บาท

GX35 อ.การช่าง ราคาท่ีจ้าง 500 
บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ468 ลว.2/1/2563

15 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง
ส่ีออการพมิพ ์ราคาท่ีเสนอ 4,500 
บาท

ส่ีออการพมิพ ์ราคาทีซ้ื่อ 4,500 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ458 ลว.2/1/2563

16 วสัดุส านักงาน 9,200.00       9,200.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีเสนอ 9,200 บาท

บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีซ้ือ 9,200 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ493 ลว.9/1/2563

17
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

4,496.68       4,496.68       เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 4,496.68 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 4,496.68 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ495 ลว.9/1/2563

18
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

3,086.58       3,086.58       เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 3,086.58 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 3,086.58 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ507 ลว.14/1/2563

19 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,868.95     50,868.95     เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนือชัยวฒันา จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 50,868.95 บาท

บริษทัภาคเหนือชัยวฒันา จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 50,868.95 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ395 ลว.13/12/2562

20 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,125.00       1,125.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 1,125 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 1,125 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ526 ลว.27/1/2563

21 วสัดุงานบ้านงานครัว 750.00         750.00         เฉพาะเจาะจง
ร้าน เคดีผ้ามา่น ราคาท่ีเสนอ 750 
บาท

ร้าน เคดีผ้ามา่น ราคาท่ีซ้ือ 750 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ509 ลว.14/1/2563

22 วสัดุกอ่สร้าง 1,270.00       1,270.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
1,270 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 
1,270 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ527 ลว.27/1/2563

23 วสัดุส านักงาน 3,189.00       3,189.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีเสนอ 3,189 บาท

บริษทั โมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีซ้ือ 3,189 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ521 ลว.20/1/2563

24 วสัดุงานบ้านงานครัว 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วรีะศักด์ิสังฆภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 500 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วรีะศักด์ิสังฆภัณฑ์ 
ราคาท่ีซ้ือ 500 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ517 ลว.15/1/2563

25 ครุภัณฑ์ส านักงาน 72,000.00     72,000.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านพ ีการดาวเทียม ราคาท่ีเสนอ 
72,000 บาท

ร้านพ ีการดาวเทียม ราคาท่ีซ้ือ 
72,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ461 ลว.2/1/2563

26 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง
ร้าน เคดีผ้ามา่น ราคาท่ีเสนอ 2,500
 บาท

ร้าน เคดีผ้ามา่น ราคาท่ีซ้ือ 2,500 
บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ455 ลว.2/1/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
โรงพยาบาลลี้

วันที ่ 1- 31  มกราคม  2563

 



แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

27 ครุภัณฑ์ส านักงาน 28,900.00     28,900.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านพ ีการดาวเทียม ราคาท่ีเสนอ 
28,900 บาท

ร้านพ ีการดาวเทียม ราคาท่ีซ้ือ 
28,900 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ459 ลว.2/1/2563

28 วสัดุส านักงาน 1,860.00       1,860.00       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วรีะศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาท่ีเสนอ 1,860 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วรีะศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาท่ีซ้ือ 1,860 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ516 ลว.15/1/2563

29 ค่าจ้างบริการ 2,960.00       2,960.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวสายพนิ  เขียวยะ  ราคาท่ี
เสนอ 2,960 บาท

นางสาวสายพนิ  เขียวยะ  ราคาท่ี
จ้าง 2,960 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ522 ลว.20/1/2563

30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

5,599.85       5,599.85       เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 5,599.85  บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 5,599.85  บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ523 ลว.22/1/2563

31 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจง
ส่ีออการพมิพ ์ราคาท่ีเสนอ 1,200 
บาท

ส่ีออการพมิพ ์ราคาทีซ้ื่อ 1,200 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ515 ลว.15/1/2563

32 ครุภัณฑ์ส านักงาน 13,700.00     13,700.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาท่ีเสนอ 
13,700 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาท่ีซ้ือ 13,700
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ503 ลว.14/1/2563

33 วสัดุส านักงาน 25,000.00     25,000.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านสยามการค้า ราคาท่ีเสนอ 
25,000 บาท

ร้านสยามการค้า ราคาท่ีซ้ือ 25,000
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ528 ลว.27/1/2563

34 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 34,000.00     34,000.00     เฉพาะเจาะจง
นายปรีชา  สารโปร่ง ราคาท่ีเสนอ 
34,000 บาท

นายปรีชา  สารโปร่ง ราคาท่ีซ้ือ 
34,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ510 ลว.14/1/2563

35 ครุภัณฑ์ส านักงาน 25,500.00     25,500.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาท่ีเสนอ 
25,500 บาท

ร้านฐิติพรพาณิชย์ ราคาท่ีซ้ือ 25,500
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ501 ลว.14/1/2563

36 วสัดุส านักงาน 5,100.00       5,100.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีเสนอ 5,100 บาท

บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีซ้ือ 5,100 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ530 ลว.27/1/2563

37 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,865.00       3,865.00       เฉพาะเจาะจง
ธวชัไพบูลย์ (ตลาดล้ี) ราคาท่ีเสนอ 
3,865 บาท

ธวชัไพบูลย์ (ตลาดล้ี) ราคาท่ีซ้ือ 
3,865 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ532 ลว.27/1/2563

38
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน

27,580.00     2,750.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 2,750 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีจ้าง 2,750 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ520 ลว.20/1/2563

39 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,088.19       1,088.19       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
1,088.19 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 
1,088.19 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ535 ลว.28/1/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
โรงพยาบาลลี้

วันที ่ 1- 31  มกราคม  2563

 



แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

40 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 57,393.42     57,393.42     เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนือชัยวฒันา จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 57,393.42 บาท

บริษทัภาคเหนือชัยวฒันา จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 57,393.42 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ395 ลว.13/12/2562

41 ค่าจ้างบริการ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายสมพงษ ์ อบุลจิต ราคาท่ีเสนอ 
8,000 บาท

นายสมพงษ ์ อบุลจิต ราคาทีจ่้าง 
8,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ46 ลว.31/10/2562

42 ค่าจ้างบริการ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายเจษฎา  นันต๊ะหน้อย ราคาท่ี
เสนอ 8,000 บาท

นายเจษฎา  นันต๊ะหน้อย ราคาท่ีจ้าง
 8,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ45 ลว.31/10/2562

43 ค่าจ้างบริการ 7,700.00       7,700.00       เฉพาะเจาะจง
นายเจือ  ผ่องปัญญา ราคาท่ีเสนอ 
7,700  บาท

นายเจือ  ผ่องปัญญา ราคาท่ีจ้าง 
7,700  บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ106 ลว.16/12/2562

44 ค่าจ้างบริการ 59,087.00     59,087.00     
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางวลิาวลัย์  เครือจันต๊ะ ราคาท่ี
เสนอ 59,087 บาท

นางวลิาวลัย์  เครือจันต๊ะ ราคาท่ีจ้าง
 59,087 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ5 ลว.3/12/2562

45 ค่าจ้างบริการ 15,500.00     15,500.00     เฉพาะเจาะจง
นางระววิรรณ  ไชยปินตา ราคาท่ี
เสนอ 15,500  บาท

นางระววิรรณ  ไชยปินตา ราคาท่ีจ้าง
 15,500  บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ26 ลว.31/10/2562

46 ค่าจ้างบริการ 13,800.00     13,800.00     เฉพาะเจาะจง
นางนลินภัสร์  ธรรมศิลป์ ราคาท่ี
เสนอ 13,800 บาท

นางนลินภัสร์  ธรรมศิลป์ ราคาทีจ่้าง
 13,800 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ38 ลว.31/10/2562

47 ค่าจ้างบริการ 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวกนกพร  อนิมณี ราคาท่ีเสนอ
 11,000 บาท

นางสาวกนกพร  อนิมณี ราคาท่ีจ้าง 
11,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ36 ลว.31/10/2562

48 ค่าจ้างบริการ 10,600.00     10,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวเทพนิ  ไชยยา ราคาท่ีเสนอ 
10,600 บาท

นางสาวเทพนิ  ไชยยา ราคาท่ีจ้าง 
10,600 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ34 ลว.31/10/2562

49 ค่าจ้างบริการ 11,500.00     11,500.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาววรรณา  วรรณหลวง ราคาท่ี
เสนอ 11,500 บาท

นางสาววรรณา  วรรณหลวง ราคาท่ี
จ้าง 11,500 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ35 ลว.31/10/2562

50 ค่าจ้างบริการ 14,300.00     14,300.00     เฉพาะเจาะจง
นางจันทร์มา  ขุอนิต๊ะ ราคาท่ีเสนอ 
14,300 บาท

นางจันทร์มา  ขุอนิต๊ะ ราคาทีจ่้าง 
14,300 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ40 ลว.31/10/2562

51 ค่าจ้างบริการ 12,100.00     12,100.00     เฉพาะเจาะจง
นายประชุม  สุขสินธิ์ ราคาท่ีเสนอ 
12,100 บาท

นายประชุม  สุขสินธิ์ ราคาท่ีจ้าง 
12,100 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ23 ลว.31/10/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
โรงพยาบาลลี้

วันที ่ 1- 31  มกราคม  2563

 



แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

52 ค่าจ้างบริการ 14,800.00     14,800.00     เฉพาะเจาะจง
นางกหุลาบ  เงินมลู ราคาท่ีเสนอ 
14,800 บาท

นางกหุลาบ  เงินมลู ราคาท่ีจ้าง 
14,800 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ22 ลว.31/10/2562

53 ค่าจ้างบริการ 14,300.00     14,300.00     เฉพาะเจาะจง
นางแสงเพชร  ชมปูภู ราคาท่ีเสนอ 
14,300 บาท

นางแสงเพชร  ชมปูภู ราคาท่ีจ้าง 
14,300 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ27 ลว.31/10/2562

54 ค่าจ้างบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง
นางปิยะธดิา  ตาธยิะ ราคาท่ีเสนอ 
10,500 บาท

นางปิยะธดิา  ตาธยิะ ราคาท่ีจ้าง 
10,500 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ37 ลว.31/10/2562

55 ค่าจ้างบริการ 15,800.00     15,800.00     เฉพาะเจาะจง
นางสุดใจ  จันปันขวา้ง ราคาท่ีเสนอ 
15,800 บาท

นางสุดใจ  จันปันขวา้ง ราคาท่ีจ้าง 
15,800 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ33 ลว.31/10/2562

56 ค่าจ้างบริการ 10,600.00     10,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวปัทมา  ทาวดี ราคาท่ีเสนอ 
10,600 บาท

นางสาวปัทมา  ทาวดี ราคาท่ีจ้าง 
10,600 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ24 ลว.31/10/2562

57 ค่าจ้างบริการ 4,900.00       4,900.00       เฉพาะเจาะจง
นางผกามาศ  ด าริห์ ราคาท่ีเสนอ 
4,900 บาท

นางผกามาศ  ด าริห์ ราคาท่ีจ้าง 
4,900 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ41 ลว.31/10/2562

58 ค่าจ้างบริการ 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง
นางธญัทิพ  แกว้เสน ราคาท่ีเสนอ 
11,000 บาท

นางธญัทิพ  แกว้เสน ราคาท่ีจ้าง 
11,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ21 ลว.31/10/2562

59 ค่าจ้างบริการ 12,700.00     12,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวประนอม  กติิน่าน ราคาท่ี
เสนอ 12,700 บาท

นางสาวประนอม  กติิน่าน ราคาท่ี
จ้าง 12,700 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ42 ลว.31/10/2562

60 ค่าจ้างบริการ 64,999.00     64,999.00     
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ร้านพกิลุ มาร์เกต็ต้ิง ราคาท่ีเสนอ 
64,999 บาท

ร้านพกิลุ มาร์เกต็ต้ิง ราคาท่ีจ้าง 
64,999 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ2 ลว.20/11/2562

61 ค่าจ้างบริการ 117,000.00    117,000.00    
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ร้านอาร์ทมาร์เกต็ต้ิง ราคาท่ีเสนอ 
117,000 บาท

ร้านอาร์ทมาร์เกต็ต้ิง ราคาทีจ่้าง 
117,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ1 ลว.20/11/2562

62 วสัดุงานบ้านงานครัว 25,000.00     25,000.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวทับทิม ทาเงิน ราคาท่ีเสนอ 
25,000 บาท

นางสาวทับทิม ทาเงิน ราคาท่ีซ้ือ 
25,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ456 ลว.2/1/2563

63 วสัดุส านักงาน 560.00         560.00         เฉพาะเจาะจง
วนัเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาท่ีเสนอ 
560 บาท

วนัเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาท่ีซ้ือ 560
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ525 ลว.22/1/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
โรงพยาบาลลี้

วันที ่ 1- 31  มกราคม  2563

 



 

แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
64 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 450.00         450.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ ์ราคาท่ีเสนอ 450 บาท ส่ีออการพมิพ ์ราคาทีซ้ื่อ 450 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ500 ลว.14/1/2563

65 ครุภัณฑ์ส านักงาน 11,940.00     11,940.00     เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั กนัตินันท์พานิช 
ราคาท่ีเสนอ 11,940 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั กนัตินันท์พานิช 
ราคาท่ีซ้ือ 11,940 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ498 ลว.14/1/2563

66 วสัดุส านักงาน 780.00         780.00         เฉพาะเจาะจง
วนัเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาท่ีเสนอ 
780 บาท

วนัเดอร์อาร์ทพร้ินต้ิง ราคาท่ีซ้ือ 780
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ538 ลว.29/1/2563

67 ค่าจ้างบริการ 22,470.00     22,470.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทัโชติฐกรณ์พบิูลย์ จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 22,470 บาท

บริษทัโชติฐกรณ์พบิูลย์ จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 22,470 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ451 ลว.2/1/2563

68 ค่าจ้างบริการ 32,742.00     32,742.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทเทิล ดิจิตอล จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 32,742 บาท

บริษทั โทเทิล ดิจิตอล จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 32,742 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ453 ลว.2/1/2563

69 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 260.00         260.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ ์ราคาท่ีเสนอ 260 บาท ส่ีออการพมิพ ์ราคาทีซ้ื่อ 260 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ497 ลว.17/1/2563

70 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,960.00       7,960.00       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั กนัตินันท์พานิช 
ราคาท่ีเสนอ 7,960 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั กนัตินันท์พานิช 
ราคาท่ีซ้ือ 7,960 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ518 ลว.17/1/2563

71 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,149.00       1,149.00       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั กนัตินันท์พานิช 
ราคาท่ีเสนอ 1,149 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั กนัตินันท์พานิช 
ราคาท่ีซ้ือ 1,149 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ512 ลว.21/1/2563

72 ค่าจ้างบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายสายัณห์  เทือกตา ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

นายสายัณห์  เทือกตา ราคาท่ีจ้าง 
9,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ513 ลว.20/1/2563

รวม 986,905.28    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
โรงพยาบาลลี้

วันที ่ 1- 31  มกราคม  2563

 


