
แ บ บ  ส ข ร .  1

แบบสรุปผลการดำเนิบการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบเดือน ...พฤศจิกายน... 
(ซื่อหน่วยงาน)....โรงพยาบาลปาย......

วันที่ ....29.... เดือน ....พฤศจิกายน... พ.ศ. 2562
ลำดับที่ งาบที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หร ือจ ัดจ ้าง(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื่อผู้เสนอราคา 

และราศาที่เสนอ
ผูไดัรับการดัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่ดัคเลือก 

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรีอข้อตกลงในการซื้อหรีอจ้าง
1 ซื้อวัสดุการแพทย์(แบตเตอรี่ 018) 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมด จ0าภัด บ.เซนต์เมด จำก ัด/18,000 ราคาตํ่าสุด 0032.322/4139 ลว 1 พ.ย. 62
2 ซื้อวัสดุการแพทย์(สายเซื่อมต่อ8^6) 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมด จำกัด บ.เซนต์เมด จำก ัด/12,800 ราคาครั้งหลังสุด 0032.322/4136 ลว 1 พ.ย. 62
3 ซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่น *80 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนส์เมด จำกัด บ.เซนด์เมด จำก ัด/4,400 ราคาครั้งหลังสุด 0032.322/4147 ลว 1 พ.ย. 62
4 ซื้อวัสดุการแพทย์(แบตเตอรี่) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอิควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอบดํเซอร์วิส/4,500 ราคาตํ่าสุด 0032.322/4193 ลว 6 พ.ย. 62
5 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 13,370.00 13,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซื่ยงใหม่มานะพานิซ หจก.เชียงใหม่มานะพานิซ/! 3,370 ราคาครั้งหลังสุด 0032.322/4195 ลว 6 พ.ย. 62
6 ซื้อประกันภัย ประเภท 1 32,665.30 32,665.30 เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาซน) บ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาซบ)/32,665.30 ราคาตํ่าสุด 0032.322/4198 ลว 6 พ.ย. 62
7 ซื้อวัสดุการแพทย์(แบตเตอรี่ 1/8ผ) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออริเคียว จำกัด บ.ออริเคียว จำก ัด //,500 ราคาตํ่าสุด 0032.322/4253 ลว 15พ.ย. 62
8 ซื้อวัสดุการแพทย์(ออกซิเจนบล็อก) 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อิบสทรูเมันที่ แล ็ป /!,320 ราคาครั้งหลังสุด 0032.322/4071 ลว 21 พ.ย. 62

9
ซื้อวัสดุการแพทย์ (แบตเตอรี่ (340) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอิควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส หจก.เมดืคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส/4,500 ราคาตํ่าสุด 0032.322/4289 ลว 21 พ.ย. 62
ซื้อวัสดุการแพทย์ (แบตเตอรี่ เผ8) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส หจก.เมคีคอลอิควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส/7,500

10 ซื้อครุกัณฑ์คอมพิวเตอร์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บ.ซิจาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำก ัด/49,000 ราคากลาง 107 0032.322/4323 ลว 27 พ.ย. 62
11 ซือค*}ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 48,900.00 48,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮน์สปีดคอมพิวเตอร์ ร้านไอบ์สปีคคอมพิวเตอร์/48,900 ราคาตลาด 0032.322/4295 ลว 22 พ.ย. 62



แบบ สขร. ®
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบเดีอบ

(ชื่อหน่วยงาน)......โรงพยาบาลปาย.................
ว ับ ท ี่...... ๒๙.......เด ิอน .............พฤศจิกายน......... พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับท่ี งาบที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสบอราคา ผู้ได้รับการคัดเลีอกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก เลขที่และวับที่ของสัญญา
หรีอจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สบอ ทีต่กลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรีฮข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
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แบบ สฃร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ /  จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป

1 นำมันดีเซล 77,053.00
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร์วิส ปาย บริษัทสุขุมเซอร์วิส ปาย มส0032.322/4271นำมันเบน?น 2,880.00

แมกซ์ ฬปีด 2 7 (0.51) 120.00
2 นำมันดีเซล 35,860.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร์วิส ปาย บริษัทสุขุมเซอร์วิส ปาย มส0032.322/4601นำมันเบน?น 289.20
แม็กซ์ สปีด 2 7 (0.51) 60.00

116,262.20



แบบ สฃร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง(บาท)

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ /  จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือขอตกลงใบการซ้ือหรือจ้าง

1

สายยางสีฟ้า 5/8 น้ิว 779.00 779.00

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงทองอร่าม หจก.แสงทองอร่าม ราคาต่ําสุด มส0032.322/4290

แปรงเตารีด ทล. 100.00 100.00
ฝาครอบพีวีขั 3/4 น้ิว 10.00 10.00
ฝาครอบพีวีซิ 1/2 น้ิว 10.00 10.00
ข้อต่อตรงหนา 1/2 น้ิว 12.00 12.00
ข้อต่อตรงหนา 3/4 น้ิว 12.00 12.00
แปรงขัดพ้ืน ทล ด้ามยาว 140.00 140.00

2

รองเท้าบู้ท 190.00 190.00

เฉพาะเจาะจง ร้านรุจิพรรณเครื่องครัว ร้าบรุจิพรรณเครื่องครัว ราคาตํ่าสุด มส0032.322/4242

ถังน้ําหูห้ิว 110.00 110.00
ตะกร้าเหลี่ยม 15.00 15.00
พลาสติกห่ออาหาร 2,280.00 2,280.00
ฟอยส์อลุมิเนียม 1,200.00 1,200.00
หลอดดูดร้ิวใส 6 น้ิว 70.00 70.00

3
รางปล๊ักมีสวิทซ์ 3 เมตร 880.00 880.00

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงทองอร่าม หจก.แสงทองอร่าม ราคาตํ่าสุด มส0032.322/4268
รางปล๊ักมิสวิทซ์ 3 เมตร 500.00 500.00

4 หมืก แเว 70ก6โ 01=2794 8401ง 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซิซางคอมพิวเตอร์ บริษัทซิซางคอมพิวเตอร์ ราคาต่ําสุด มสออ32.322/4254



แบบ สฃร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง(บาท)

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ /  จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงใบการขี้อหรือจ้าง

5

ป้ายาดับกลินฆ่าเซื้อ 2,400.00 2,400.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ พี คลีนน่ิง ซัพพลายส์ บริษัท เอ พี คลีนน่ิง ซัพ 
พลายส์ ราคาต่ําสุด มส0032.322/4324

ป้ายาล้างจาน 4,080.00 4,080.00
สบู่เหลวล้างมือ 2,160.00 2,160.00
ป้ายาเช์คประจำวัน 2,400.00 2,400.00
กระดาษทิชชูม้วนเล็ก 2,880.00 2,880.00
เชือกฟาง 720.00 720.00
ไม้กวาดดอกหญ้า 780.00 780.00
ถุงขยะดำ 40* 40 22,000.00 22,000.00

6
ถุงขยะแดง 16*24 26,000.00 26,000.00

เฉพาะเจาะจง ม่รืษัท เอ พี คลีนน่ิง ซัพพลาย6รืษัท เอ พี คลีนน่ิง ซัพพลาย ราคาตํ่าสุด มส0032.322/4257ถุงห้ิว 9*18 22,500.00 22,500.00
กรวยกระดาษ 16,500.00 16,500.00

7
ป้ามันดีเซล 77,053.00 77,053.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร์วิส ปาย บริษัทสุขุมเซอร์วิส ปาย ราคาต่ําสุด มส0032.322/4272ป้ามันเบน?น 2,880.00 2,880.00
แ ม ้กซ์ สปีด 2 7 (0.51) 120.00 120.00

8
ป้ามันดีเซล 35,860.00 35,860.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร์วิส ปาย บริษัทสุขุมเซอร์วิส ปาย ราคาต่ําสุด มสออ32.322/4602ป้ามันเบน?น 289.20 289.20
แม้ก? สปีด 2 7 (0.51) 60.00 60.00


