
บนทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลฟากท่า โทร. ๑๑๕
ท อต ๐๐๓๒.๓๐๕/๒๕๓ วนท ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สจร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจองหน่วยงาบภาครัฐ 
ใบจ้อกำหนดการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ตามแบบสำรวจใจ้หลักฐาน 
เซิงประจักษ์ (1ะพํฟ 6ก06 -  ธ356ช ๒'!:6 ฐ ก ่̂  ลทช 7โลท5เว3โ6ท0)/ ^55655๓ 6กช ในส่วนจอง 1:8 ๔ 
หน่วยงานมีการเผยแพร่รายละเอียดวิธีการและฃ้ันตอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และเสนอจออนุญาตนำ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานข่องทางที่เผยแพร่พร้อม 8โเท1: ร0โ66ท จากเว็บไซต์ 
หน่วยงานเพ่ีอเป็นหลักฐาน น้ัน

ใบการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่า ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
(แบบ สจร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์จอง 
หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะได้มอบให้งานสารสนเทศ ดำเนินการ
ต่อไป

๘^4^
(บายโสภาค แก้วป้ญญา)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบ้ติการ

อนุมิติ ให้นำจ้ีนบนเว็บไซต์

ลงท่ีอ  .......... .....................  .... ..........ผู้อบุมิติ
(นางสาวพรสวรรค์ มีซิ'น)
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แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการสำเนนิการจัดเ อ จดั?าง่ในรอบเสอืนสงิหาคม2563 

(เอหนว่ยงาน)โรงหยาบาลฟากทา่ 
จับที ่ 31 เสือบ สงิหาคมห.ศ. 2563

ยา่ดบัที่ งานทีจ่ดัเ อ หรอจดัจาัง วงเงนิทีจ่ดัเอ ราคากลาง ว ิธ ีเอ หรือจัาง รายชือ้^เสนอราคา ผุไ้กรั๊บการคดัเลอืกและรากา เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละจันทีข่องสญัญา

หรอีจดัจาัง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงเ อ หรอื?าง โดยสรุป หรือ?อตกลงโนการเ อ หรือจัาง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1)11133
วสัดสุำนกังาน

1 วสัดสุำนกังาน 7,870.00 7,870.00 เฉพาะเอาะจง หจก.อภญิญา/7,870 หจก.อภญิ ญ า/?,870 เสนอราคาฝา่(รดุ 800/2563 ลว.ง/8/2563
วสัดสุำนกังาน 51,800.00 51,800.00 เฉพาะเจาะจง ยคูอมกอ๊ป!!/51,800 ยคูอมกอ๊ปป/ี51,800 เสนอราคาตาสดู 685/2563 ลว.29/6/2563

ครภุณัฑส์ำนกัง:!น
ครภุณัฑส์ำนกังาน 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตารโ์อเอแอนค/์43,000 บ.สตารโ์อเอแอนต’ิ/43,000 เสนอราคาฝา่(รดุ 786/2563 ส ว.!3เา เ2563

นํใ้มนัเชือ้เหลงิ!เละหลอ่ลืน่

นํา้มนัเช ือ้เหลงิและหลอ่ลืน่ 18,342.00 18,342.00 เฉพาะเจาะจง โกรณก์ารเกษตรฟากทา่/18,3 สหกรณก์ารเกษตรฟากทา่/18,342 เสนอราคาฝา่(รดุ 717/2563 ล ว .!/?/2563
โ!านนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 29,260.00 29,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธทุยับรกิาร/29,260 หจก.ธทุ ยับรกิาร/29,260 เสนอราคาฝา่(รดุ 719/2563 ล ว .!/?/2563

วสัดงุานบา้นง!นกรวั
วสัดงุานปา้นงานครวั 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ฝ!ทองพานชิ/9,800 ฝ!ทองพ านชิ/9,800 เสนอราคาฝา่(รดุ 799/2563 ลว.4/8/2563

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตารโ์อเอแอนต'ิ/32,000 บ.สตารโ์อเอแอนต,ิ/32,000 เสนอราคาฝา่(รดุ 736/2563 ล ว .!3/? /2563

. \



ค!ภณัฑไ์จเษณาและเผยแพร่ 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตารโ์อเอแอนต/ิ98,000 บ.สตารโ์อเอแอนต/ิ98,000 เสนอราคาตาชดุ 738/2563 ล ว .!3/? /2563

วสัดคุอมพวิเตอร์
วสัดคุอมพวิเตอร์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตารโ์อเอแอนต/ิ800 บ.สตารโ์อเอแอนต/ิ800 เสนอราคาตาิชดุ 811/2563 ล ว .!!/8/2563

ค!ภณัฑ ค์อมพวิเตอร์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตารโ์อเอแอนต/ิ13,000 บ.สตารโ์อเอแอนต/ิ13,000 เสนอราคาตาิชดุ 739/2563 ล ว .!3/7/2563

อนิเตอรเ์นฅ็
อนิเตอรเ์นต็ 15,044.20 15,044.20 เฉพาะเจาะจง 101/15,044.20 101/15,044 .20 เสนอราคาตำธ[ุด 30/2563 ล ว.?/10/2562
อนิเตอรฌ์ตี 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง ทรปิ11เลท/ี3,852 ทรปิส ีเ่ลท/ี3,852 เสนอราคาตาิชดุ 31/2562 ล ว.?/10/2562

วสัดวุทิยาศาสตรก์!รแหทอ

วสัดวุทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย/330 สภากาชาดไทย/330 เสนอราคาตาิชดุ 809/2563 ลว.!อ /8/2563

เฟโั
วสัดทุนัตกรรม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช/2,800 บ.ดเีคเอสเอช/2,800 เสนอราคาคาชดุ 734/2563 ล ว .!3/? /2563

(นางด'เณี ทุมคำ) 
เ'เทพนักงานพัสลุ


