
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ      กลุ่มงานการจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 51110                                   
ที ่ ลพ 0032.301 /     109     วันที่           1 กันยายน 2563 
เรื่อง   ขอสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯ และขอเผยแพร่ทาง website  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 ด้วยกลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลลี้ จังหวัดล าพูน  ขอรายงานสรุปผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 –  สิงหาคม 2563   และขออนุมัติ
เผยแพร่ทาง website   ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

                      
(นางกรรณิการ์ เตียมวงค์) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

- เพ่ือโปรดทราบ และ 
- พิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯ  

ทาง website โรงพยาบาลลี้ต่อไป 

 
  (นางอัจฉรา  ตันอุตม์) 
        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 
 
 

อนุมัติ 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    1 กันยายน 2563 
หัวข้อ           ขอสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯ และขอเผยแพร่ทาง 
website 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯ ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 –  
สิงหาคม 2563  
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 1 กันยายน 2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

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

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

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

http://www.leehospital.org/


ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ ระยะเวลาที่ได้ซ้ือ/ จัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง หมายเหตุ
หรือจัดจ้าง (บาท) วนั

1 2 3 4 5 6

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,125.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,659.12      30 วนั เฉพาะเจาะจง

3 วัสดุส านักงาน 24,750.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,076.25       30 วนั เฉพาะเจาะจง

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,690.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9,145.29       30 วนั เฉพาะเจาะจง

7 วัสดุส านักงาน 18,000.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 500.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

9 วัสดุส านักงาน 850.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19,500.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

11 วัสดุส านักงาน 2,900.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

12 วัสดุส านักงาน 36,181.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

13 วัสดุงานบ้านงานครัว 417.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,740.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

15 ครุภัณฑ์ส านักงาน 16,194.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

16 ค่าจ้างบริการ 23,000.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

17 วัสดุส านักงาน 14,250.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

18 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,667.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

19 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,741.50      30 วนั เฉพาะเจาะจง

20 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,180.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

21 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,918.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

22 วัสดุส านักงาน 37,500.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

23 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,123.78       30 วนั เฉพาะเจาะจง

24 ค่าจ้างบริการ 8,650.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

25 วัสดุอื่น 1,700.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,540.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

27 วัสดุก่อสร้าง 6,338.86       30 วนั เฉพาะเจาะจง

28 วัสดุก่อสร้าง 930.90          30 วนั เฉพาะเจาะจง

29 วัสดุส านักงาน 1,740.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,810.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

31 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,993.81       30 วนั เฉพาะเจาะจง

32 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,580.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

33 ค่าจ้างบริการ 23,505.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลลี้

วันที่  1- 30   มิถุนายน 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ ระยะเวลาที่ได้ซ้ือ/ จัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง หมายเหตุ
หรือจัดจ้าง (บาท) วนั

1 2 3 4 5 6

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลลี้

วันที่  1- 30   มิถุนายน 2563

34 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,200.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

35 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,690.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

36 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,900.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

37 วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,450.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

38 วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,488.75      30 วนั เฉพาะเจาะจง

รวม 443,625.26    30 วนั เฉพาะเจาะจง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ ระยะเวลาที่ได้ซ้ือ/ จัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง หมายเหตุ
หรือจัดจ้าง (บาท) วนั

1 2 3 4 5 6

1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,658.50       30 วนั เฉพาะเจาะจง

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 983.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

3 วัสดุงานบ้านงานครัว 780.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

4 วัสดุอื่น 3,682.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

5 วัสดุก่อสร้าง 872.05          30 วนั เฉพาะเจาะจง

6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12,089.97      30 วนั เฉพาะเจาะจง

7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,525.65       30 วนั เฉพาะเจาะจง

8 วัสดุส านักงาน 600.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,116.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

10 วัสดุก่อสร้าง 2,364.70       30 วนั เฉพาะเจาะจง

11 ค่าจ้างบริการ 20,820.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

12 วัสดุส านักงาน 24,724.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

13 วัสดุงานบ้านงานครัว 35,990.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

14 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 17,129.84      30 วนั เฉพาะเจาะจง

15 วัสดุงานบ้านงานครัว 68,000.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

16 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9,194.51       30 วนั เฉพาะเจาะจง

17 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,144.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

18 วัสดุก่อสร้าง 2,022.30       30 วนั เฉพาะเจาะจง

19 วัสดุส านักงาน 4,750.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

20 วัสดุก่อสร้าง 3,059.13       30 วนั เฉพาะเจาะจง

21 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,872.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

22 วัสดุงานบ้านงานครัว 140.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,700.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

24 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,047.47       30 วนั เฉพาะเจาะจง

25 วัสดุบริโภค 7,350.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

26 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,200.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

27 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 12,305.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

28 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,040.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

29 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12,800.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

30 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,800.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

31 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,719.77       30 วนั เฉพาะเจาะจง

32 วัสดุบริโภค 580.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

33 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,648.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลลี้

วันที่  1- 31   กรกฎาคม 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ ระยะเวลาที่ได้ซ้ือ/ จัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง หมายเหตุ
หรือจัดจ้าง (บาท) วนั

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลลี้

วันที่  1- 31   กรกฎาคม 2563

34 วัสดุส านักงาน 3,180.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

35 วัสดุส านักงาน 50,000.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

36 ครุภัณฑ์ส านักงาน 12,300.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

37 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 42,962.11      30 วนั เฉพาะเจาะจง

38 วัสดุก่อสร้าง 3,996.45       30 วนั เฉพาะเจาะจง

39 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,792.53       30 วนั เฉพาะเจาะจง

รวม 408,941.98    



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ ระยะเวลาที่ได้ซ้ือ/ จัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง หมายเหตุ
หรือจัดจ้าง (บาท) วนั

1 2 3 4 5 6

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 41,104.16      30 วนั เฉพาะเจาะจง

2 วัสดุก่อสร้าง 741.51          30 วนั เฉพาะเจาะจง

3 วัสดุก่อสร้าง 1,400.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

4 วัสดุอื่น 1,080.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 600.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 500.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

7 วัสดุส านักงาน 2,500.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 400.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

9 วัสดุส านักงาน 14,000.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 48,185.81      30 วนั เฉพาะเจาะจง

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 47,817.27      30 วนั เฉพาะเจาะจง

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,416.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

13 วัสดุอื่น 5,400.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

14 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 600.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

15 วัสดุก่อสร้าง 650.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

16 วัสดุอื่น 600.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

17 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,099.17       30 วนั เฉพาะเจาะจง

18 วัสดุอื่น 3,100.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

19 วัสดุอื่น 1,000.00       30 วนั เฉพาะเจาะจง

20 วัสดุส านักงาน 300.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

21 ครุภัณฑ์ส านักงาน 16,000.00      30 วนั เฉพาะเจาะจง

รวม 199,493.92    

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลลี้

วันที่  1- 31   สิงหาคม 2563


