
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลฟากทา่ โทร. ๑๑๕
ท อต ๐๐๓๒.๓๐๔/ ๒๓๘ วนท ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

1เรือง รายงานสรุปผลการจัดหาพสัดุ (แบบ สฃร.๑) ประจำเดอืน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากทา่

ตามเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 
ในข้อกำหนดการดำเนนิการด้านการฟอ้งกันและปราบปรามการทุจริตใบหนว่ยงาน ตามแบบสำรวจใช้หลักฐาน 
เซงิประจักษ์ (8ฬ0๒ก06 -  8ล56ป เท165กิ'ช/ 3กป 1x3กรเวสโ6ท0 /  /\ร5655๓6ทช) ใบส่วนของ 88 ๔ 
หนว่ยงานมกีารเผยแพรร่ายละเอยีดวธิกีารและขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้งอยา่งเปน็ระบบ และเสนอขออนุญาต 
นำเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน และแสดงหลกัฐานซอ่งทางทีเ่ผยแพรพ่รอ้ม 8กิท1: ร0โ66ท จากเว็บไซต์ 
หน่วยงานเพ่ีอเป็นหลักฐาน น้ัน

ในการบี ้กลุ่มงาบบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลฟากทา่ ไดจ้ดัทำรายงาบสรปุผลการจดัหาพสัด ุ
(แบบ สฃร.๑) ประจำเดอืน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จงึขออนญุาตนำเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง 
หน่วยงาบ

จงึเรยีบมาเพีอ่โปรดพจิารณา หากเห็บชอบประการใดจะได้มอบให้งานสารสนเทศ ดำเนนิการ
ต่อไป

^ 4 ^
(บายโสภาค แก้วฟ้ญญา)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิฟ้ติการ

อนุมิติ ให้นำข้ึนบนเว็บไซต์

ลงข่ือ................. . ' ^ ......................... ผู้อนุมิติ
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลฟากทา่
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แบบ สชร. 1
แบบส!ปผอกไรทา่เนบิการชดัเอ ชัดชาังใบรอฆเสอิบกรกฎาคม2563 

(เอหปว้ยงาบ)โรงพยาขาอฟากทา่ 
วันท่ี 31 เสิอบกรกฎาคมพ.ค. 2563

ล่ใสับท่ี งาบทีช่ดัเอหรอืชดัชาัง วงเงบทีช่ดัเอ ราคากอาง วธิเีอหรอืชาัง ราอเอ/[เสบอราคา รับการคดัเลอกแอะราคา เหตุผอทีคั่ดเสอืก เอชทีแ่ละวับทีช่องสญัญา
หรือชัดชัาง (บาท) (บาท) แอะราคาท่ี[สบอ ทีต่กลงเอหรอืชาัง โดขส!ป หรือชอัตกองใบการเอหรอืชาัง

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

บรหิาร

วสัดสุำนกังาน
1 วสัดสุำนกังาน 10,434.00 10,434.00 เกพาะเจาะจง หจก.อภญิ ญ า/16,582 หจก.อภญิ ญ า/16,582 เสนอราคาตา?!ด 679/2563 ลว.23/6/2563

วสัดสุำนกังาน 11,150.00 11,150.00 เฉพาะเจาะจง ห จก.อภญิ ญ า/!!,150 ห จก.อภญิ ญ า/น ,150 เสนอราคาทา่?!ด 728/2563 ลว.8/7/2563
วสัดสุำนกังาน 20,780.00 20,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตารโ์อเอแอนด/์20,780 บ.สตารโ์อเอแอนด/ํ20,780 เสนอราคาตา?!ต 724/2563 ล ว .!/7/2563
วสัดสุำนกังาน 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตารโ์อเอแอนค/์8,100 บ.สตารโ์อเอแอนด/ํ8,100 เสนอราคาตาง!ด 721/2563 ล ว .!/7/2563

ค !/๒ วาส ำพ งัาน
ค!ภณัฑส์ำนกังาน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อภญิญา/6,500 หจก.อภญิญา/6,500 เสนอราคาตา?!ด 726/2563 ลว.3/7/2563

ฝา้มนั?ชือ้เพยงิแ?เะห?)อลน

ฝา้มนัเชือ้เพสงิและหลอ่ลํน่ 20,710.00 20,710.00 เฉพาะเจาะจง งกรณการเกษตรฟากทา่/20,7 สหกรณก์ารเกษตรฟากทา่/20,710 เสนอราคาตํา้ธโุด 626/2563 ล ว .!/6/2563
ฝา้มนัเชือ้เพสงิและหลอ่ลึน๋ 14,280.00 14,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธทุ ยับรกิาร/14,280 หจก.ธทุ ยับรกิาร/14,280 เสนอราตาทา่?!ด 625/2563 ล ว .!/6/2563

วสัดวุ!ษ{กนง!มครวั!
วสัดงุานปา้นงานครวั 16,425.00 16,425.00 เฉพาะเจาะจง สรทิองพานชิ/!6,425 ศรทีองพานชิ/!6,425 เสนอราคาตา?!ด 680/2563 ลว.23/6/2563
วสัดงุานบา้นงานครวั 34,742.40 34,742.40 เฉพาะเจาะจง บ.เคซซีพี ี2011/34,742.40 บ!คซซีพี  ี2011/34,742.40 เสนอราคาตา?!ด 707/2563 ล ว .!/7/2563

วสัดกุอ่สราัง
วสัดกุอ่สราัง 8,685.00 8,685.00 เฉพาะเจาะจง ธ[ุขเกษมวสัด/ุ8,685 ง!ขเกษมวสัด/ุ8,685 เสนอราคาคา?!ด 678/2563 ลว.23/6/2563



ลำดับท่ี งานทีจั่ดซือ้หรอืจัดจาัง วงเงินทีจ่ดัซือ้ ราคากลาง วธิซีือ้หรอื?าง รายซือ้ดูเสนอราคา ดูใสรัับการคดัเลอืกแล!:ราคา เหตุผลท่ีค'ลณอึก เลขทีแ่ล!;วันทขีองสญัญา
หรือจดัจาัง (บาท) (บาท) แล?;ราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซือ้หรือจัาง โดยสรุป หรือจัอตกลงในการซือ้หรือจัาง

วสิอกุอ่ส?าง 2,473.00 2,473.00 เฉพาะเจาะจง สขุเกษมว’ิสล/ุ2,473 สขุเกษมว'ิสอ/ุ2,473 เสนอราคาคำสดุ 596/2563 ล ว .!9/5/2563
ว'ิสลกุอ่ส?าง 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ทองพานขิ/2,568 ศร่ทองพานชิ/2,568 เสนอราคาตาสดุ 737/2563 ล ว .!3/7/2563

วสัฤไฟฟา้และวฑิธุ
ว’ิสลไุฟฟ่าัและวทิถู 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง สขุเกษมว'ิสล/ุ2,760 สขุเกษมว'ิสอ/ุ2,760 เสนอราคาตาสดุ 590/2563 ล ว .!8/5/2563
ว'ิสลไุฟฟาัและวทิยู 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง สขุเกษมว'ิสอ/ุ3,080 สขุเกษมว'ิสล/ุ3,080 เสนอราคาตาสดุ 684/2563 ลว.25/6/2563

วสัออุืน่ๆ
ว'ิสลอุืน่ๆ 5,060.00 5,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อภญิญา/5,060 หจก.อภญิญา/5,060 เสนอราคาตาสดุ 670/2563 ล ว .!2/6/2563

วสิอคุอ๗ 3 ■ ฟ
ว'ิสลคุอมหวิเตอ? 58,070.00 58,070.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตา?โอเอแอนด,’/58,070 บ.สตา?โอเอแอนต/ิ58,070 เสนอราคาตาสดุ 672/2563 ล ว .!5/6/2563
ว'ิสอคุอมหวิเตอ? 58,250.00 58,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.สคา?โอเอแอนต’ิ/58,250 บ.สตา?โอเอแอนต/ิ58,250 เสนอราคาตาสดุ 673/2563 ล ว .!5/6/2563
ว'ิสลคุอมหวิเตอ? 60,460.00 60,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตา?โอเอแอนต'ิ/60,460 บ.สตา?โอเอแอนต/ิ60,460 เสนอราคาตาธ[ุด 671/2563 ล ว .!5/6/2563

อนเฅอรเ์หด็
อนิเตอ?เนตี 15,044.20 15,044.20 เฉพาะเจาะจง 107/15,044.20 707/15,044.20 เสนอราคาตาสดุ 30/2563 ล ว .?/!0/2562
อนิ เตอ?ฌ ตื 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ทรปิเบ ึเ๋ลท/ี!,284 ท รปืส ึเ๋ลท /ี!,284 เสนอราคาตาสดุ 31/2562 ล ว .?/10/2562

วสัควทิยาศาสตรกใรแพทย์

ว'ิสอวุทิยาสาสต?การแพทย์ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็พ ีเมดกรุป๊ /7,800 บ.เอม็พ ี เมดกรุป๊ /?,800 เสนอราคาฟา่สดุ 723/2563 ล ว .!/?/2563
ว'ิสลวุทิยาสาสต?การแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แลบ็มาสเตอ?/4,0000 บ.แลบ็มาสเตอ?/4,0000 เสนอราคาฟา่สดุ 729/2563 ล ว .!0/7/2563
ว'ิสลวุทิยาสาสต?การแพทย์ 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย/730 สภากาชาดไทย/730 เสนอราคาคาสดุ 731/2563 ล ว .!0/7/2563
ว'ิสลวุทิยาสาสต?การแพทย์ 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บ .เอขซี เีอลยแ์ค ?/31,800 บ.เอซซี ีเฮล?แค?/31,800 เสนอราคาตำสดุ 732/2563 ล ว .!0/7/2563



ลำดับท่ี งานทีจั่ดซือ้หรอิจัด#าง วงเงินทีจ่ดัซือ้ ราคากลาง ร?ิซือ้หรอิ#าง รายซ้ือ!;[เสนอราคา ([ไสรัับการดัดเสอืกและราคา เหตุผลทีดั่ดเสอืก เลขทีแ่ละรันทีข่องสญัญา

หรอิจดั#าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หริอ#าง โดยส?ป หริอ#อตกลงในการซือ้หริอ#าง

ค?ดณัจารทิชาศาสตรก์ารแพทอ
ค?ภณัฑวทยาศาสตรก์ารแพท 144,450.00 144,450.00 เฉพาะเจาะจง ).1บโอพลสั ฌ ดคิ อล/!44,45 บ.ไบโอพลสั ฒ ดคิอล/!44,450 เสนอราคาตาสดุ 690/2563 ลว.3อ/6/2563

จ/ ^
(นางด,เณ  ีทุมคำ) 
เจาพนกังานพสัลุ
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