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ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
ในข้อก าหนดการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  ตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์  (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment)  ในส่วนของ EB 4 
หน่วยงานมีการเผยแพร่รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  และเสนอขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานช่องทางท่ีเผยแพร่พร้อม Print Screen จากเว็บไซต์
หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลฟากท่า ได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
(แบบ สขร.1) ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะได้มอบให้งานสารสนเทศ ด าเนินการ
ต่อไป 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

บริหำร

วัสดุส ำนักงำน

1 วัสดุส ำนักงำน 6,674.00 6,674.00 เฉพำะเจำะจง อภิญญำ/6,674 อภิญญำ/6,674 เสนอรำคำต  ำสุด 275/2563 ลว.27/1/2563
2 วัสดุส ำนักงำน 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง อภิญญำ/1,500 อภิญญำ/1,500 เสนอรำคำต  ำสุด 258/2563 ลว.23/1/2563
3 วัสดุส ำนักงำน 580.00 580.00 เฉพำะเจำะจง พรชัยอีเล็คตริค/580 พรชัยอีเล็คตริค/580 เสนอรำคำต  ำสุด 267/2563ลว.27/1/2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 6,650.00 6,650.00 เฉพำะเจำะจง อภิญญำ/6,650 อภิญญำ/6,650 เสนอรำคำต  ำ 273/2563 ลว.27/1/2563

น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 33,350.00 33,350.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อุทัยบริกำร/33,350 หจก.อุทัยบริกำร/33,350 เสนอรำคำต  ำสุด 3616/2563 ลว.27/12/2562
น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 30,540.00 30,540.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฟำกท่ำ/30,540สหกรณ์กำรเกษตรฟำกท่ำ/30,540 เสนอรำคำต  ำสุด 3610/2563 ลว.27/12/2562
น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 5,880.00 5,880.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อุทัยบริกำร/5,880 หจก.อุทัยบริกำร/5,880 เสนอรำคำต  ำสุด 338/2563 ลว. 18/2/2563

วัสดุเครื่องแต่งกำย
วัสดุเครื องแต่งกำย 35,300.00 35,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไชยรุ่งเรืองกำรแพทย์/35,300 บ.ไชยรุ่งเรืองกำรแพทย์/35,300 เสนอรำคำต  ำสุด 149/2563 ลว.9/12/2562

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,660.00 42,660.00 เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์โอเอแอนด์/42,660 บ.สตำร์โอเอแอนด์/42,660 เสนอรำคำต  ำสุด 247/2563 ลว. 23/1/2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,250.00 47,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์โอเอแอนด์/47,250 บ.สตำร์โอเอแอนด์/47,250 เสนอรำคำต  ำสุด 248/2563 ลว.23/1/2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,870.00 41,870.00 เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์โอเอแอนด์/41,870 บ.สตำร์โอเอแอนด์/41,870 เสนอรำคำต  ำสุด 249/2563 ลว. 23/1/2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,950.00 1,950.00 เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์โอเอแอนด์/1,950 บ.สตำร์โอเอแอนด์/1,950 เสนอรำคำต  ำสุด 250/2563 ลว. 23/1/2563

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ ์2563
(ชือ่หน่วยงำน)โรงพยำบำลฟำกท่ำ

วันที ่  4   เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 62,900.00 62,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์โอเอแอนด์/62,900 บ.สตำร์โอเอแอนด์/62,900 เสนอรำคำต  ำสุด 246/2563 ลว. 23/1/2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 194,000.00 194,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์โอเอแอนด์/194,000 บ.สตำร์โอเอแอนด์/194,000 เสนอรำคำต  ำสุด 244/2563 ลว. 23/1/2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 202,500.00 202,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิสไอทีแอนด์/202,500 บ.ซิสไอทีแอนด์/202,500 เสนอรำคำต  ำสุด 123/2563 ลว. 15/11/2562

วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 13,214.50 13,214.50 เฉพำะเจำะจง บ.ชิลลิคฟำร์ม/13,214.50 บ.ชิลลิคฟำร์ม/13,214.50 เสนอรำคำต  ำสุด 206/2563 ลว.7/1/2563
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 6,814.00          6,814.00          เฉพำะเจำะจง บ.แล็บมำสเตอร์/6,814 บ.แล็บมำสเตอร์/6,814 เสนอรำคำต  ำสุด 253/2563 ลว. 23/1/2563
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 19,500.00         19,500.00         เฉพำะเจำะจง บ.ที ที เบสท/์19,500 บ.ที ที เบสท์/19,500 เสนอรำคำต  ำสุด 179/2563 ลว. 21/1/2563
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 430.00             430.00             เฉพำะเจำะจง สภำกำชำดไทย/430 สภำกำชำดไทย/430 เสนอรำคำต  ำสุด 321/2563 ลว. 11/2/2563
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 11,600.00         11,600.00         เฉพำะเจำะจง บ.โปรเฟสชั นแนล/11,600 บ.โปรเฟสชั นแนล/11,600 เสนอรำคำต  ำสุด 333/2563 ลว. 18/2/2563

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 14,744.60         14,744.60         เฉพำะเจำะจง บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์/14,744.60 บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์/14,744.60 เสนอรำคำต  ำสุด 210/2563 ลว.27/1/2563

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 22,995.00         22,995.00         เฉพำะเจำะจง อภิญญำ/22,995 อภิญญำ/22,995 เสนอรำคำต  ำสุด 275/2563 ลว.27/1/2563
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 16,560.00 16,560.00 เฉพำะเจำะจง ศรีทองพำนิช/16,560 ศรีทองพำนิช/16,560 เสนอรำคำต  ำสุด 337/2563 ลว.18/2/2563

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.วงค์รัก/4,900 น.ส.วงค์รัก/4,900 เสนอรำคำต  ำสุด 260/2563 ลว.23/1/2563

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.วงค์รัก/45,000 น.ส.วงค์รัก/45,000 เสนอรำคำต  ำ 271/2563 ลว.27/1/2563

วัสดุทันตกรรม
วัสดุทันตกรรม 4,750.00 4,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีว่ำเมดิคอล/4,750 บ.ดีว่ำเมดิคอล/4,750 เสนอรำคำต  ำ 256/2563 ลว.23/1/2563

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง อภิญญำ/4,900 อภิญญำ/4,900 เสนอรำคำต  ำ 318/2563 ลว.11/2/2563

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 2,900.00 2,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยพำนิชวีดิโอ/2,900 บ.ไทยพำนิชวีดิโอ/2,900 เสนอรำคำต  ำ 269/2563 ลว. 27/1/2563




