
บนทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลฟากท่า โทร. ๑๑๕
น อต ๐๐๓๒.๓๐๔/ ๒๐๑ วนVI ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สฃร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในข้อกำหนดการดำเนินการด้านการป็องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ตามแบบสำรวจใข้หลักฐาน 
เซิงประจักษ์ 0^/๒6006 -  8ล56ป ๒1:6ฐโ!*)/ ลเาช 7 โลท5เวลโ&ท๐/  /\55655โก6โ)*) ในส่วนจอง 88 ๔ 
หน่วยงานมีการเผยแพร่รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดเอจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และเสนอขออนุญาตนำ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานซ่องทางที่เผยแพร่พร้อม 8ท่ก* ร(:โ66ท จากเว็บไซต ์
หน่วยงานเพ่ีอเป็นหลักฐาน น้ัน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่า ได้จัดทำรายงาบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
(แบบ สฃร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะได้มอบให้งานสารสนเทศ ดำเนินการ
ต่อไป

(นายโสภาค แก้วป้ญญา)
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบ้ติการ

อนุมิติ ให้นำข้ึนบนเว็บไซต์

ลงซ่ือ................^ . .................................. ผู้อบุมิติ
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า



เผ ย  ถก)1. 1
แบบส?ปผลก!!ดํแนินก!!จัดชื่อ?ต?!งในรอบเตือนนิชุน!ยน2563 

(ชื่อหน่วยง!น)โ!งหย!บ!ลฟ่!กท่!
วันท่ี 30 เตือน นิชุน!ชน ห.ล. 2563

ลำดับท่ี ง!นที่จัตชื่อหรือจัด?!ง วงเงนที่จ้ลซื้อ ราคไกลไง วิธีช ื่อห!อ?!ง !10ชื่อ^[เสนอ!าคใ วับก!!ภัตเลือกและ!!ค! เหดุผลที่คัดเลือก เลขท่ีแอะวันทของกัญญไ
ห!อจัดจัใง (บาท) (บใท) และรไคไท่ี!กนอ ที่ตกลงชื่อห!อ?ใง โตอส?ป หรือข้อตกลงในก!!ชื่อห!อ?!ง

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

ผ ิห ! !

ว ัสด ุค?ภฯ๗ สำนักงาน
วัสดุค?ภัณฑ์สำนักงาน 14,000.00 14,0๓ ๓ เฉหาะเจาะจง อลิญญ1/14,0๓ อภิญญา/14,000 เสนอ!าคาตาสุด 669/2563 ลว.!2/6/2563

นไฟ้นเซื้01รเล'รและไไล0ลน

นํ้านันเชื่อเหลิงและหล่อลึ๋น 18,968.๓ 18,968๓ เฉหาะเจาะจง สหก!ณกา!เกษตรฟากท'V18,968 สหก!ล ่เกา!เกษต!ฟ ากท ่า/18,968 เสนอ!าคาตาสุค 573/2563 ล ว.!/5/2563
นํ้านันเชื่อเพลิงและหล่อลึ๋น 20,490.00 20,490๓ เฉหาะเจาะจง หจก.อุท ัยบริกา!/20,490 ห จก.ถ ูท ัยบ!กา!/20,490 เสนอ!าคาตาสุค 574/2563 ลว.!/5/2563
ใ!านันเชื่อเหลิงและหล่อลึ๋น 4,230๓ 4,230๓ เฉหาะเจาะจง หจก.อุท ัยบริกา!/ง,230 หจก.อุท ัยบริการ/ง,230 เสนอ!าคาตาสุด 586/2563 ลว.13/5/2563
ใ!านันเชื่อเพลิงและหล่อลืน 13,990๓ 13,990๓ เฉพาะเจาะจง หจก.อ ุท ัยบริกา!/13,990 หจก.อุท ัยบ'ริกา!/13,990 เสนอ!ากาตั้าสุค 624/2563 ล ว.!/6/2563

วัส?เงในกัใน■ ไไนคร้ว
วัสดุงานนัานงานค!ว 3,750๓ 3,750๓ เฉหาะเจาะจง ศ่รํทองพานิช/3,750 ศรีทองพานิข/3,750 เสนอราคาตํ้าสุค 615/2563 ลว.27/5/2563
วัสดุงานนัานงานครัว 4,950๓ 4,950.00 เฉหาะเจาะจง ศ!ทองหานิข/ง,950 ศรีทองหานิข/ง,950 เสนอ!าคาฟ่าสุค 621/2563 ลว.29/5/2563
วัสดุงานนัานงานครัว 14,744.60 14,744.60 เฉหาะเจาะจง ถูเฮงหลี/14,744.60 ถู๋เฮงหลี/!ง,744.60 เสนอ!ากาตาสุด 650/2563 ลว.8/6/2563
วัสดุงานนัานงานครัว 14,744.60 14,744.60 เฉหาะเจาะจง ถู๋เองหลี/14,744.60 ^ เฮงห ล ี/!ง,744.60 เสนอ!ากาตาสุด 688/2563 ลว.29/6/2563

วัสดุล่อส!าง
วัสดุล่อศรัาง 4 ,500๓ 4,5๓ .00 เฉหาะเจาะจง ถู๋เฮงหลี/4,5๓ ^เฮงหลี/ง,5๓ เสนอ!ากาฟ่าสุค 649/2563 ลว.8/6/2563



ล่าคัฆท่ี ง!นที่?ลซื้อหรือ&เ?!ง วงเงินที่?ดซื้อ รใคใกล!ง วิธซื้อหรอ?!ง รายซื้อ#เสนอร!ค! #1คัร้มก!รคัดเลือกและร!คา เหดุคลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญ!
หรือ?ด?!ง (ม!ท) (ข!ท) แสะรไก!ท่ีเสนอ ที่ศกลงซื้อหรอ?!ง โดยสๆป หรือ?อตกลงในถ!รซื้อหรือ?!ง

วัสดุก่อศ?าง 9,890.๓ 9,890๓ เฉหาะเจาะจง หจก.ณ ํเหงษ ์เกษตร/9,890 หจก.ณๆ[หงษ์เกษตร/9,890 เสนอราคาดาสุด 689/2563 ลว.29/6/2563

วัสดุก่อศ?าง 1,369.60 1,369.60 เฉหาะเจาะจง ซื้เฮงหลี/!,369.60 ด ูเฮงหลี/!,369.60 เสนอราคาคาสุด 654/2563 ลว.8/6/2563

วัสดุคๆภ้ณฑการเกษตร
วัสดุคๆภัณฑํ’การเกษตร 5,350๓ 5,350๓ เฉหาะเจาะจง ถู๋เฮงหลี/5,350 ถู๋เฮงหลี/5,350 เสนอราคาคาสุด 687/2563 ลว.29/6/2563

ฟ!ัแจะวทิยุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,940๓ 2,940๓ เฉหาะเจาะจง อภิญญา/2,940 อภิญญา/2,940 เสนอราคาตาสุด 656/2563 ลว.8/6/2563

วัสอุเก'รองแต่งกาย 16,000.๓ 16,0๓ ๓ เฉหาะเจาะจง บ.โหสเฮลท์แค?/16,0๓ บ.โหสเฮลฑแค?/16,0๓ เสนอราคาตาสุด 563/2563 ลว30 /4/2563

วัสดุอ่ืนๆ
วัสอุอื่นๆ 1,214๓ 1,214.๓ เฉหาะเจาะจง อภิญ ญ า/!,214 อภิญญ า/!,214 เสนอราคาตาสุด 654/2563 ลว.2/6/2563

อินเตอรเป้ค
อินเคอ?เบ็ต 15,044.20 15,044.20 เฉทาะเจาะจง 707/15,044.20 707/15,044.20 เสนอราคาคาสุด 30/2562 ล ว.?/!0/2562
อินเคอ?เร่!ค 1,284๓ 1,284๓ เฉหาะเจาะจง ทริป เส ์ลท ี/!,284 ทริปเา!ลท ี/!,284 เสนอราคาคาสุด 31/2562 ลว.?/!0/2562

วัฝั^ไทยาศใฝัฟ ิไกา,ห!หทย

วัสดุวิทยาสาสต?การแหทย์ 7,845.00 7,845๓ เฉหาะเจาะจง บ.แสิบมาส!คอ?/?,845 บาเล ็บมาสเตอ?/?,845 เสนอราคาคาสุด 606/2563 ลว.21/5/2563
วัสดุวิทยาสาสต?การแหทย์ 11 ,6๓ ๓ 11,6๓ .๓ เฉหาะเจาะจง บ.ใปรเฟสชํ่นแนล/! 1,6๓ บ.โปรเฟสชํ่นแนล/! 1,6๓ เสนอราคาคาชุด 6๓ /2563 ลว. 20/5/2563
วัสดุวิทยาสาสต?การแหทย์ 19,5๓.00 19,5๓ .๓ เฉหาะเจาะจง บ.ที.ที.เบสท'’/ 19,5๓ บ.ท ี.ท ี.เบสท/!9,5๓ เสนอราคาคาสุด 646/2563 ลว.ง/6/2563



ลำดับท่ี งานที่ชัดเอหรือชัดชัาง วงเงินที่ชัดซอ รใกใกอฬ วิธเอหรือชัาง ราย,ซ่ํอผู้เสนอรากา ^ดัรับการดัดเลอกและรากา เหตุผลท่ีกัตเสือก เลชท่ีและรันท่ีชองฟ้ญญา
หรอชัด?าง (บาพ) (บาท) และรไกใฑเสนอ ท่ีคกลงซอหรือชัาง โดธล')ป หรือชัอตกลงในภารซอหรือชัาง

ว้สอุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 770.00 770.00 เฉพาะเราะจง สภากาชาคไทย/770 สภากาชาดไทย/770 เสนอราคาตาสุค 653/2563 ลว.8/6/2563
วิเสอวุิทยาศาสตร์การแพทย์ 273,672.๓ 273,672.00 เฉทาะเจาะจง หจก.ชายนแอนคเมด/273,672 หจก.ชายนแอนดเมด/273,672 เสนอราคาตาสุด 85/2563 ลว.25/ 10/2562
วัสอุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,072.00 5,072.00 เฉหาะเจาะจง บ.เอ็มพี เมคกร็ป/5,072 บ.เอมพี เม ค กเป /5,072 เสนอราคาตาสุค 652/2563 สว.8/6/2563

ว้สอุ!ฒคัโเรรน
วิ'ส์ลุท้นดกรรม 11,830.00 11,830.00 เฉพาะเราะจง บ.เอศ.ต ี.ท ้นตเวช/!1,830 บาอส.ต ี.ท ้นตเวช/!1,830 เสนอราคาตาสุด 575/2563 ส ว .!4/5/2563

V . . ^ '(นางดเณ ทุมคำ ) 
เ^าพนักงานพัสลุ


