
ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือดและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่/วันที่ของสัญญำ
 /จดัจา้ง (บาท) ที่ตกลงซ้ือ/จา้ง หรือข้อตกลงซ้ือ/จา้ง เปน็ไปตามแผน ไม่เปน็ไปตามแผน

1 เวชภณัฑ์ จ านวน 18 รายการ 49,348.00        49,348.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม้นท ์แล็ป 49,348.00         หจก. อนิสทรูเม้นท ์แล็ป เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2922 ลว 11 ก.ค. 62  /
น้ ายา Poseguat 64-VB 2,880.00         2,880.00        2,880.00           
เจลล้างมือ 7,600.00         7,600.00        7,600.00           
กอ๊สพบั 3x3 14,375.00        14,375.00       14,375.00         
กอ๊สพบั 4x4 5,200.00         5,200.00        5,200.00           
ส าลีกอ้น 0.35 3,600.00         3,600.00        3,600.00           

4 หลอดกระดาษเปา่เคร่ือง Spiromitor 3,500.00         3,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ประภสัสร จ ากดั 3,500.00           บริษทั ประภสัสร จ ากดั เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2932 ลว 11 ก.ค. 62  /
ถุงมือ Dispos#S 21,300.00        21,300.00       21,300.00         
ถุงมือ Dispos#M 7,100.00         7,100.00        7,100.00           
ถุงมือ Dispos#L 1,420.00         1,420.00        1,420.00           
ถุงมือ Dispos#7 2,525.00         2,525.00        2,525.00           
ถุงมือ Dispos#7.5 1,010.00         1,010.00        1,010.00           

6 ชุด L-S Support#L 3,975.00         3,975.00        เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 3,975.00           หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2950 ลว 11 ก.ค. 62  /
7 แกส๊ EO 5,800.00         5,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั น าววิฒันก์ารช่าง(1992)จ ากดั 5,800.00           บริษทั น าววิฒันก์ารช่าง(1992)จ ากดัเกณฑ์ราคา มส 0032.322/2956 ลว 11 ก.ค. 62  /
8 เวชภณัฑ์ จ านวน 16 รายการ 42,300.00        42,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป 42,300.00         หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2947 ลว 11 ก.ค. 62  /
9 Bowic dick test 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสแอลพ ีเมดิคอล จ ากดั 18,000.00         บริษทั เอสแอลพ ีเมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2959 ลว 11 ก.ค. 62  /
10 กระดาษ EKG ม้วนส้ัน 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็.บ.ีดี.เซอร์จคิอล ซัพพลาย จ ากดั5,000.00           บริษทั เอม็.บ.ีดี.เซอร์จคิอล ซัพพลาย จ ากดัเกณฑ์ราคา มส 0032.322/2999 ลว 19 ก.ค. 62  /

ชุดเจาะปอด#32 540.00            540.00           540.00             
ชุดดึงไหปลาร้า#L 800.00            800.00           800.00             
ชุดสกา๊วเวน#18 650.00            650.00           650.00             
โซฟาทเูล 1,500.00         1,500.00        1,500.00           
พลาสเตอร์ Coban 2" 2,700.00         2,700.00        2,700.00           
ไม้ PapSmear 1,500.00         1,500.00        1,500.00           
Medicut#20 1,314.00         1,314.00        1,314.00           
ชุดคล้องแขน#L 725.00            725.00           725.00             
Set ใหเ้ลือด 1,070.00         1,070.00        1,070.00           
ซองอบแกส๊ 6" 1,540.00         1,540.00        1,540.00           
พลาสเตอร์ใส 1" 2,800.00         2,800.00        2,800.00           

 /

12 หจก. อนิสทรูเม้นท ์แล็ป หจก. อนิสทรูเม้นท ์แล็ป เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2996 ลว 19 ก.ค. 62  /

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

11 หจก. อนิสทรูเม้นท ์แล็ป หจก. อนิสทรูเม้นท ์แล็ป เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2993 ลว 19 ก.ค. 62

มส 0032.322/2928 ลว 11 ก.ค. 62  /

5 เฉพาะเจาะจง หจก. เอน็.เทค.ซัพพลาย หจก. เอน็.เทค.ซัพพลาย เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2935 ลว 11 ก.ค. 62  /

แผนปฏบิตักิำร

2 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสต์เฮลทแ์คร์ จ ากดั บริษทั โพสต์เฮลทแ์คร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2925 ลว 11 ก.ค. 62  /

3 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั เกณฑ์ราคา

รายงานผลการปฏบิติังานตามแผนปฏบิติัการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปงีบประมาณ 2562 รอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลปาย



13 ค่าซ่อมเคร่ืองพน่ละอองฝอย 2,945.71         2945.71 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พที ี
เพสท ์เซอร์วสิ

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พที ีเพสท ์
เซอร์วสิ

เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2892 ลว 15 ก.ค. 62  /

14 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์      34,492.50       34,492.50  ซายนแ์อนด์เมด      34,492.50  ซายนแ์อนด์เมด เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2895 ลว 15 ก.ค. 62  /
15 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์     106,689.00      106,689.00  ซายนแ์อนด์เมด     106,689.00  ซายนแ์อนด์เมด เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2898 ลว 15 ก.ค. 62  /
16 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์      21,667.00       21,667.00  ซายนแ์อนด์เมด      21,667.00  ซายนแ์อนด์เมด เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2901 ลว 15 ก.ค. 62  /

17
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์      43,210.00       43,210.00 

บริษทัไนท ์โกลเด้น กรุ๊ป 
จ ากดั

     43,210.00 
บริษทัไนท ์โกลเด้น กรุ๊ป 
จ ากดั

เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2904 ลว 15 ก.ค. 62  /

18 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์      19,800.00       19,800.00  เอม็ พ ีเมดกรุ๊ป      19,800.00  เอม็ พ ีเมดกรุ๊ป เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2907 ลว 15 ก.ค. 62  /
19 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์      43,041.00       43,041.00  คอมเมอร์เชียลซายส์      43,041.00  คอมเมอร์เชียลซายส์ เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2910 ลว 15 ก.ค. 62  /
20 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        2,800.00         2,800.00  บริษทัเฟร์ิมเมอร์ จ ากดั         2,800.00  บริษทัเฟร์ิมเมอร์ จ ากดั  เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2913 ลว 15 ก.ค. 62  /
21 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์        6,230.00         6,230.00  บริษทัลาโบตรอน        6,230.00  บริษทัลาโบตรอน เกณฑ์ราคา มส 0032.322/2915 ลว 15 ก.ค. 62  /



ไม่เปน็ไปตามแผน


