
 

บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป   โรงพยาบาลล้ี  อ าเภอล้ี  จังหวัดล าพนู
ท่ี  ลพ 0032.301/พเิศษ วันท่ี   ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และขออนุมติัเผยแพร่ผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง หมวดวัสดุส านักงาน ฯลฯ ทาง website รพ.ล้ี
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี

ตามท่ีกลุ่มงานการจัดการท่ัวไป ได้รับอนุมติัให้ด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง หมวดวัสดุส านักงาน ฯลฯ
ประจ าปี 2563    งานพสัดุ กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป จึงขอรายงานผลการจัดซ้ือ ฯ และขออนุมติัน าผลการจัดซ้ือ ฯ 
ประจ าเดือน  ธันวาคม 2562 ลงเผยแพร่ในเว๊บไซต์  และบอร์ดประชาสัมพนัธ์จัดซ้ือ/จัดจ้างของโรงพยาบาลล้ี   
ตามรายละเอยีดการจัดซ้ือ/ จัดจ้างแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมติั 

(นางกรรณิการ์ เตียมวงค์)
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

เจ้าหน้าท่ีพสัดุ

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี
เห็นควรอนุมติัเผยแพร่ผลการจัดซ้ือตามเสนอ

อนุมัติ

(นางอจัฉรา ตันอตุม)์
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ (นายเผ่าพงศ์  สุนทร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี  

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อมูล ผู้อนุมัตริับรอง

(นางกรรณิการ์ เตียมวงค์) (นายเผ่าพงศ์ สุนทร)
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นายแพทย์เชี่ยวชาญ

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

(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากบัห้อยท้าย)

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่

 (นายบุญส่ง บุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการ

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

รายละเอยีดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1.      เอกสารรายงานการจัดซ้ือ/ จัดจ้าง ประเภทวัสดุส านักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว ฯ ท่ัวไป

ประจ าเดือน ธันวาคม  2562 จ านวน 1 ชุด

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

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารสว่นกลางส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ชื่อหน่วยงาน  งานพสัดุ  กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป
วัน/เดือน/ปี   27 มกราคม 2563
หัวข้อ           รายงานผลการจัดซ้ือ/ จัดจ้าง หน่วยงานพสัดุ  กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในราชการบริหาร่วนกลาง
โรงพยาบาลลี ้อ าเภอลี ้จังหวัดล าพูน 
ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน พ.ศ.2561

 

 



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)

1 วสัดุกอ่สร้าง 1,188.77       1,188.77       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
1,188.77 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาทีซ้ื่อ 
1,188.77 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ340 ลว.3/12/2562

2
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

250.00         250.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านบรรจงจักร ราคาท่ีเสนอ 250 
บาท

ร้านบรรจงจักร ราคาท่ีจ้าง 250 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ344 ลว.3/12/2562

3
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

2,570.84       2,570.84       เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม ่จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 2,570.84 บาท

บริษทั โตโยต้า เชียงใหม ่จ ากดั 
ราคาท่ีจ้าง 2,570.84 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ365 ลว.6/12/2562

4 ค่าจ้างบริการ 7,100.00       7,100.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 7,100 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีจ้าง 7,100 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ347 ลว.3/12/2562

5 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,350.00       1,350.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีเสนอ 1,350 บาท

บริษทั โมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีซ้ือ 1,350 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ345 ลว.3/12/2562

6 วสัดุงานบ้านงานครัว 15,033.50     15,033.50     เฉพาะเจาะจง
Bell Supply ราคาท่ีเสนอ 
15,033.50 บาท

Bell Supply ราคาท่ีซ้ือ 15,033.50
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ371 ลว.9/12/2562

7 วสัดุอืน่ 580.00         580.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านบุญเลิศอะไหล่ ราคาท่ีเสนอ 580
 บาท

ร้านบุญเลิศอะไหล่ ราคาทีซ้ื่อ 580 
บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ390 ลว.12/12/2562

8 วสัดุกอ่สร้าง 1,478.74       1,478.74       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
1,478.74 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาทีซ้ื่อ 
1,478.74 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ400 ลว.17/12/2562

9 ครุภัณฑ์ส านักงาน 10,900.00     10,900.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านพกีารดาวเทียม ราคาท่ีเสนอ 
10,900 บาท

ร้านพกีารดาวเทียม ราคาท่ีซ้ือ 
10,900 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ338 ลว.3/12/2562

10 ค่าจ้างบริการ 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายสุเทพ  รัตนไพบูลย์วทิย์ ราคาท่ี
เสนอ 3,000 บาท

นายสุเทพ  รัตนไพบูลย์วทิย์ ราคาที่
จ้าง 3,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ349 ลว.3/12/2562

11 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 585.00         585.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ ์ราคาท่ีเสนอ 585 บาท ส่ีออการพมิพ ์ราคาท่ีซ้ือ 585 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ346 ลว.3/12/2562

12
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

750.00         750.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อูม่านะกลการ 
(2536) ราคาท่ีเสนอ 750 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อูม่านะกลการ 
(2536) ราคาท่ีจ้าง 750 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ402 ลว.17/12/2562

13 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 675.00         675.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 675 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 675 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ411 ลว.19/12/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562
โรงพยาบาลล้ี

วนัท่ี  1- 31  ธนัวาคม  2562

 



แบบ สขร.1

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

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

14 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,889.00       2,889.00       เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอ & ออร์ กล้องวงจรปิดและ
จานดาวเทียม ราคาท่ีเสนอ 2,889 
บาท

ร้าน เอ & ออร์ กล้องวงจรปิดและ
จานดาวเทียม ราคาท่ีซ้ือ 2,889 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ373 ลว.9/12/2562

15 วสัดุส านักงาน 180.00         180.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 180 บาท

บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ
 180 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ403 ลว.17/12/2562

16 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,700.00       1,700.00       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วรีะศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาท่ีเสนอ 1,700  บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วรีะศักด์ิเคร่ือง
เขียน ราคาท่ีซ้ือ 1,700  บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ401 ลว.17/12/2562

17 วสัดุกอ่สร้าง 957.65         957.65         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
957.65 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 
957.65 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ418 ลว.23/12/2562

18 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,880.00       2,880.00       เฉพาะเจาะจง
ส่ีออการพมิพ ์ราคาท่ีเสนอ 2,880 
บาท

ส่ีออการพมิพ ์ราคาทีซ้ื่อ 2,880 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ372 ลว.9/12/2562

19 วสัดุบริโภค 596.00         596.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อ.เจริญ ล้ี ราคาท่ี
เสนอ 596 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อ.เจริญ ล้ี ราคาท่ี
ซ้ือ 596 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ 412 ลว.19/12/2562

20 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง
พกีารดาวเทียม ราคาท่ีเสนอ 4,000 
บาท

พกีารดาวเทียม ราคาทีซ้ื่อ 4,000 
บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ410 ลว.19/12/2562

21
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน

950.00         950.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 950 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 950 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ413 ลว.19/12/2562

22 วสัดุส านักงาน 17,439.00     17,439.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั 
 ราคาท่ีเสนอ 17,439 บาท

บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั 
 ราคาท่ีซ้ือ 17,439 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ404 ลว.17/12/2562

23 วสัดุคอมพวิเตอร์ 42,104.50     42,104.50     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท์ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 42,104.50 บาท

บริษทั สมาร์ทเลเซอร์ปร้ินท์ จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 42,104.50 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ398 ลว.17/12/2562

24 วสัดุงานบ้านงานครัว 700.00         700.00         เฉพาะเจาะจง
กติติธชั เซอร์วสิ ราคาท่ีเสนอ 700 
บาท

กติติธชั เซอร์วสิ ราคาท่ีซ้ือ 700 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ407 ลว.20/12/2562

25 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ ์ราคาท่ีเสนอ 500 บาท ส่ีออการพมิพ ์ราคาทีซ้ื่อ 500 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ433 ลว.26/12/2562

26 วสัดุงานบ้านงานครัว 5,682.13       5,682.13       เฉพาะเจาะจง
Bell Supply ราคาท่ีเสนอ 5,682.13
 บาท

Bell Supply ราคาทีซ้ื่อ 5,682.13 
บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ406 ลว.20/12/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562
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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)

27 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 55,022.93     55,022.93     เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนือชัยวฒันา จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 55,022.93 บาท

บริษทัภาคเหนือชัยวฒันา จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 55,022.93 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ395 ลว.013/12/2562

28 วสัดุส านักงาน 1,119.00       1,119.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมร่มเย็น ราคาท่ีเสนอ 1,119 บาท น้ าด่ืมร่มเย็น ราคาทีซ้ื่อ 1,119 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ335 ลว.2/12/2562

29 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 98,440.00     98,440.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ทเทิร์นอาร์ต จ ากดั ราคา
ท่ีเสนอ 98,440 บาท

บริษทั นอร์ทเทิร์นอาร์ต จ ากดั ราคา
ท่ีซ้ือ 98,440 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ391 ลว.12/12/2562

30 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,341.16       2,341.16       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
2,341.16 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาทีซ้ื่อ 
2,341.16 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดซ้ือ บ425 ลว.25/12/2562

31
ค่าจ้างบริการอาหาร
ผู้ป่วย

48,943.00     48,943.00     
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางวลิาวลัย์  เครือจันต๊ะ ราคาท่ี
เสนอ 48,943 บาท

นางวลิาวลัย์  เครือจันต๊ะ ราคาท่ีจ้าง
 48,943 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ278 ลว.15/11/2562

32
ค่าจ้างบริการอาหาร
ผู้ป่วย

56,497.00     56,497.00     
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางวลิาวลัย์  เครือจันต๊ะ ราคาท่ี
เสนอ 56,497 บาท

นางวลิาวลัย์  เครือจันต๊ะ ราคาท่ีจ้าง
 56,497 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ278 ลว.15/11/2562

33 ค่าจ้างบริการ 24,135.00     24,135.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทัโชติฐกรณ์พบิูลย์ จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 24,135 บาท

บริษทัโชติฐกรณ์พบิูลย์ จ ากดั ราคาที่
จ้าง 24,135 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขทีจ่ัดจ้าง บ336 ลว.2/12/2562

รวม 412,538.22    412,538.22    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562
โรงพยาบาลล้ี
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