
 

 

 

 

 

 

 



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 เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 วสัดุบริโภค 320.00         320.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อ.เจริญ ล้ี ราคาท่ี
เสนอ 320 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อ.เจริญ ล้ี ราคาท่ี
ซ้ือ 320 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ544 ลว.3/2/2563

2 วสัดุงานบ้านงานครัว 10,325.50     10,325.50     เฉพาะเจาะจง
Bell Supply ราคาท่ีเสนอ 
10,325.50 บาท

Bell Supply ราคาท่ีซ้ือ 10,325.50
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ545 ลว.3/2/2563

3 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,095.00       1,095.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั
 ราคาท่ีเสนอ 1,095 บาท

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั
 ราคาท่ีซ้ือ 1,095 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ543 ลว.1/2/2563

4
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน

4,200.00       4,200.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริคเซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริคเซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีจ้าง 4,200 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ557 ลว.6/2/2563

5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 38,000.00     38,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ว.ีเจ.คูล สเตนเลส จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 38,000 บาท

บริษทั ว.ีเจ.คูล สเตนเลส จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 38,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ558 ลว.7/2/2563

6 วสัดุกอ่สร้าง 5,165.00       5,165.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทรัพย์เพิม่พนูมโีชค จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 5,165 บาท

บริษทั ทรัพย์เพิม่พนูมโีชค จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 5,165 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ539 ลว.3/2/2563

7 วสัดุส านักงาน 2,544.00       2,544.00       เฉพาะเจาะจง ศิลาปร้ิน ล้ี ราคาท่ีเสนอ 2,544 บาท ศิลาปร้ิน ล้ี ราคาทีซ้ื่อ 2,544 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ570 ลว.14/2/2563

8 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,185.00       6,185.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 
จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 6,185 บาท

บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 
จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 6,185 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ571 ลว.14/2/2563

9
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

4,221.15       4,221.15       เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 4,221.15 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 4,221.15 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ552 ลว.4/2/2563

10 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 54,391.81     54,391.81     เฉพาะเจาะจง
บริษทัภาคเหนือชัยวฒันา จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 54,391.81 บาท

บริษทัภาคเหนือชัยวฒันา จ ากดั 
ราคาท่ีซ้ือ 54,391.81 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ395 ลว.13/12/2562

11
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

16,053.75     16,053.75     เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 16,053.75 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 16,053.75 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ563 ลว.11/2/2563

12
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

8,718.36       8,718.36       เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 8,718.36 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 8,718.36 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ547 ลว.3/2/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ ์2563
โรงพยาบาลล้ี

วนัท่ี  1- 29  กมุภาพนัธ ์2563

 

 



แบบ สขร.1

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

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

13
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

28,709.17     28,709.17     เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 28,709.17 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 28,709.17 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ541 ลว.3/2/2563

14 วสัดุส านักงาน 4,400.00       4,400.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอสทีซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 
4,400 บาท

ร้านเอสทีซัพพลาย ราคาท่ีซ้ือ 4,400
 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ569 ลว.17/2/2563

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

นายเจษฎา  นันต๊ะหน้อย ราคาท่ีจ้าง
 8,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ87 ลว.31/10/2562

16 ค่าจ้างบริการ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายเจือ  ผ่องปัญญา ราคาท่ีเสนอ 
8,000 บาท

นายเจือ  ผ่องปัญญา ราคาท่ีจ้าง 
8,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ396 ลว.16/12/2562

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

นายสมพงษ ์ อบุลจิต ราคาท่ีจ้าง 
8,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ88 ลว.31/10/2562

18 ค่าจ้างบริการ 9,300.00       9,300.00       เฉพาะเจาะจง
นางธญัทิพ  แกว้แสน ราคาท่ีเสนอ 
9,300 บาท

นางธญัทิพ  แกว้แสน ราคาท่ีจ้าง 
9,300 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ71 ลว.31/10/2562

19 ค่าจ้างบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวเทพนิ  ไชยยา ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

นางสาวเทพนิ  ไชยยา ราคาทีจ่้าง 
9,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ79 ลว.31/10/2562

20 ค่าจ้างบริการ 9,100.00       9,100.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวกนกพร  อนิมณี ราคาท่ีเสนอ
 9,100 บาท

นางสาวกนกพร  อนิมณี ราคาท่ีจ้าง 
9,100 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ81 ลว.31/10/2562

21 ค่าจ้างบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวปัทมา  ทาวดี  ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

นางสาวปัทมา  ทาวดี  ราคาท่ีจ้าง 
9,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ74 ลว.31/10/2562

22 ค่าจ้างบริการ 9,500.00       9,500.00       เฉพาะเจาะจง
นางปิยะธดิา  ตาธยิะ ราคาท่ีเสนอ 
9,500 บาท

นางปิยะธดิา  ตาธยิะ ราคาท่ีจ้าง 
9,500 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ82 ลว.31/10/2562

23 ค่าจ้างบริการ 14,400.00     14,400.00     เฉพาะเจาะจง
นางกหุลาบ  เงินมลู ราคาท่ีเสนอ 
14,400 บาท

นางกหุลาบ  เงินมลู ราคาท่ีจ้าง 
14,400 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ72 ลว.31/10/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ ์2563
โรงพยาบาลล้ี

วนัท่ี  1- 29  กมุภาพนัธ ์2563

 

 



แบบ สขร.1

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

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

24 ค่าจ้างบริการ 14,100.00     14,100.00     เฉพาะเจาะจง
นางจันทร์มา  ขุอนิต๊ะ ราคาท่ีเสนอ 
14,100 บาท

นางจันทร์มา  ขุอนิต๊ะ ราคาท่ีจ้าง 
14,100 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ84 ลว.31/10/2562

25 ค่าจ้างบริการ 13,600.00     13,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางนลินภัสร์  ธรรมศิลป์ ราคาท่ี
เสนอ 13,600 บาท

นางนลินภัสร์  ธรรมศิลป์ ราคาทีจ่้าง
 13,600 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ83 ลว.31/10/2562

26 ค่าจ้างบริการ 12,600.00     12,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวประนอม  กติิน่าน ราคาท่ี
เสนอ 12,600 บาท

นางสาวประนอม  กติิน่าน ราคาท่ี
จ้าง 12,600 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ86 ลว.31/10/2562

27 ค่าจ้างบริการ 13,900.00     13,900.00     เฉพาะเจาะจง
นางสุดใจ  จันปันขวา้ง ราคาท่ีเสนอ 
13,900 บาท

นางสุดใจ  จันปันขวา้ง ราคาท่ีจ้าง 
13,900 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ78 ลว.31/10/2562

28 ค่าจ้างบริการ 12,700.00     12,700.00     เฉพาะเจาะจง
นายประชุม  สุขสินธิ์  ราคาท่ีเสนอ 
12,700 บาท

นายประชุม  สุขสินธิ์  ราคาทีจ่้าง 
12,700 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ73 ลว.31/10/2562

29 ค่าจ้างบริการ 14,900.00     14,900.00     เฉพาะเจาะจง
นางแสงเพชร  ชมปูภู ราคาท่ีเสนอ 
14,900 บาท

นางแสงเพชร  ชมปูภู ราคาท่ีจ้าง 
14,900 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ77 ลว.31/10/2562

30 ค่าจ้างบริการ 14,300.00     14,300.00     เฉพาะเจาะจง
นางระววิรรณ  ไชยปินตา ราคาท่ี
เสนอ 14,300 บาท

นางระววิรรณ  ไชยปินตา ราคาท่ีจ้าง
 14,300 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ76 ลว.31/10/2562

31 ค่าจ้างบริการ 9,700.00       9,700.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาววรรณา  วรรณหลวง ราคาท่ี
เสนอ 9,700 บาท

นางสาววรรณา  วรรณหลวง ราคาท่ี
จ้าง 9,700 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ80 ลว.31/10/2562

32 วสัดุส านักงาน 43,528.00     43,528.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีเสนอ 43,528 บาท

บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีซ้ือ 43,528 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ567 ลว.14/2/2563

33
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

12,800.00     12,800.00     เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นพรัตน์ยางยนต์
เชียงใหม ่ราคาท่ีเสนอ 12,800 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นพรัตน์ยางยนต์
เชียงใหม ่ราคาทีจ่้าง 12,800 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ579 ลว.18/2/2563

34 วสัดุกอ่สร้าง 2,279.10       2,279.10       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
2,279.10 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 
2,279.10 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ581 ลว.19/2/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ ์2563
โรงพยาบาลล้ี
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แบบ สขร.1

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

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

35 วสัดุส านักงาน 25,000.00     25,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ ที พ ีอนิเตอร์เมดิคอล 
จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 25,000 บาท

บริษทั เอ ที พ ีอนิเตอร์เมดิคอล 
จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 25,000 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ573 ลว.14/2/2563

36 วสัดุงานบ้านงานครัว 7,040.00       7,040.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีเสนอ 7,040 บาท

บริษทัโมเดิร์นเอด็คูเคชั่นมอลล์ จ ากดั
 ราคาท่ีซ้ือ 7,040 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ565 ลว.14/2/2563

37 วสัดุส านักงาน 1,500.00       1,500.00       เฉพาะเจาะจง ศิลาปร้ิน ล้ี ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท ศิลาปร้ิน ล้ี ราคาทีซ้ื่อ 1,500 บาท เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ578 ลว.17/2/2563

38
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

15,031.90     15,031.90     เฉพาะเจาะจง
บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
เสนอ 15,031.90 บาท

บริษทัโตโยต้าเชียงใหม ่จ ากดั ราคาท่ี
จ้าง 15,031.90 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ582 ลว.20/2/2563

39 วสัดุกอ่สร้าง 600.19         600.19         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีเสนอ 
600.19 บาท

บริษทั ช.โฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 
600.19 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดซ้ือ บ585 ลว.25/2/2563

40
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน

480.00         480.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ล้ีอเิลคทริคเซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 480 บาท

บริษทั ล้ีอเิลคทริคเซอร์วสิ จ ากดั 
ราคาท่ีจ้าง 480 บาท

เป็นไปตามข้อก าหนด เลขท่ีจัดจ้าง บ584 ลว.21/2/2563

รวม 482,687.93    
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