
แบบ สจร. ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน........ตุลาคม.

(ขื่อหน่วยงาน).....โรงพยาบาลปาย.....................................

ว ัน ท ี่ ๒๙.......เด ือน ............ พฤษภาคม..................พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายขื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก เลขที่และวันที่จองสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

๑ ขวดปีบพก (Poring) ขนาด ๓๐ ml ๖,000.00 ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ศริพรซ,พพลาย ศริพรซัพพลาย ราคาตาสุด มส ๐๐๓๒.๓๒๒/๑๙๔๔

๑๒-พ.ค.-๖๓

๒ หมึก HP Laserjet ๘(ะA ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน สัคอี้ เทรดด้ิง ร้าน สัคกี้ เทรดด้ิง ราคาตาสุด มส ๐๐๓๒.๓๒๒/๑๙๐๘

หมึก HP Laserjet mctA ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๔-พ.ค.-๖๓

๓ Dtech power supply ditowpw-oom๒ ๕,๕๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิซาง คอมพิวเตอร์ (ประเ, บริษัท ซิซาง คอมพิวเตอร์ (ประเ, ราคาตาสุด มส ๐๐๓๒.๓๒๒/๑๙๔๘

๑๒-พ.ค.-๖๓

๔ นาฬิกาจับเวลา ๖๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน รุจิ1พรรณเคร่ืองครัว ร้าน รุจิ1พรรณเคร่ืองครัว ราคาตาสุด มส ๐๐๓๒.๓๒๒๑๙๖๓

๑๒-พ.ค.-๖๓

๕ โต๊ะทำงานระดับ ๑-๒ ๗,๔๐๐.๐๐ ๗,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เขียงใหม่มานะพานัข หจก. เขียงใหม่มานะพานัข ราคาตาสุด มส ๐๐๓๒.๓๒๒/๑๘๙๓

เก้าอ้ีบาร์ ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ ๑-พ.ค.-๖๓

เก้าอ้ีสำนักงาน มึพนักพิงปรับระดับสูงต่ํา ๘,๔๐๐.๐๐ ๘,๔๐๐.๐๐

๖ สารส้ม่ปนกระสอบ ๑๐,๔๐๐.๐๐ ๑๐,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองอร่าม หจก. แสงทองอร่าม ราคาตาสุด มส ๐๐๓๒.๓๒๒/๑๘๙๖

ปนขาวเมือง ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑-พ.ค.-๖๓

๗ สต๊ืกเกอร์เทอร์มอล ๘*๘.๔ ๓๑,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล ราคาตาสุด มส ๐๐๓๒.๓๒๒/๑๙๐๔

๔-พ.ค.-๖๓

๘ Porder reagents for free chlorine ๔,๔๖๔.๐๐ ๔,๔๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮานา อินสทรูเมันทีส บริษัท ฮานา อินสทรูเม้นทีส ราคาตาสุด มส ๐๐๓๒.๓๒๒/๑๙๒๗

๗-พ.ค.-๖๓

๙ กะละมังพลาสติกสี ๔๐ ซม. ๓๒๔.๐๐ ๖๔๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน รุจิ1พรรณเคร่ืองครัว ร้าน รุจิ1พรรณเคร่ืองครัว ราคาตาสุด มส ๐๐๓๒.๓๒๒/๑๙๑๐

กะละมังพลาสติกสิ ๓๕ ซม. ๔๐.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔-พ.ค.-๖๓

กะละมังพลาสติกสิดำ ๕๐ ซม. ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐

กะละมังพลาสติกกลม ๓๐.๐๐ ๑๔.๐๐

กะละมังพลาสติกกลม ๔๐.๐๐ ๒๔.๐๐

หม้อ ๒ หู จระเข้ ๑,๐๙๐.๐๐ ๑,๐๙๐.๐๐

ถังน้ําสีฝาล็อค ๘ แกลลอน ๑๙๙.๐๐ ๑๙๙.๐๐

ขัน1นาด้ามพิมพ์ลาย ๔๐.๐๐ ๒๔.๐๐

กระบวยด้ามไม้ ๒๒๔.๐๐ ๒๒๔.๐๐



แบบ สฃร. ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม.

(ซื่อหน่วยงาน)....โรงพยาบาลปาย....

จันท่ี ....๒๙  เดือน .......พฤษภาคม......  พ.ศ. ๒๕',D๓

ลำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายซ่ือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ

ผู้!ด้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป

เลขท่ีและจันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (|_๓ Switch) ซา ๘๐, b<รร่ื ๐.๐๐ ๘๐, b<รา๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสซิอินเตอร์เปีตเวิร์ค ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสซิอินเตอร์เปีตเวิร์ค ราคากลาง ICT มล ๐๐๓b .๓bb/๑๐๘๐ ลว ๑b ม.ค. ๖๓

b

เกจ์ออกซิเจน จำนวน ๕  ชุด ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเม้นท่ี แล็ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเม้นท่ี แล็ป ราคาตาสุด มส ๐๐๓b .๓bb/๔b๓๐ ลว ๖ ธ.ค. ๖bท่อก๊าซออกซิเจน1ขนาด ๑.๕  คิว จำนวน C bo,๐๐๐.๐๐ bo,๐๐๐.๐๐

ท่อก๊าซออกซิเจนขนาด ๖ คิว จำนวน 6 ๔b ,๐๐๐.๐๐ ๔b ,๐๐๐.๐๐

๓
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลเ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคากลาง ICT ๐๐๓b.๓bb/๔๘b๘ ลว bto ธ.ค. ๖b
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลเ bb,๐๐๐.๐๐ bb,๐๐๐.๐๐

๔ ปมคลอรีน ร) ๘, Ĝb ๐. ๘๘ ร) ๘, Ĝb ๐. ๘๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท วิน วิน เอ็นจิเปียร่ิง ซัพพลาย จำกัด บริษัท วิน วิน เอ็นจิเปียร่ิง ซ่พพลาย จำกัด ราคาตาสุด มส ๐๐๓b.๓bb/๑๙๑๓ ลว ๗ พ.ค. ๖๓

๕ ก่อสร้างซ่อมแซม สถานบริการสาธารณสุข ร)(รา๐,๐๐๐.๐๐ ร)(รา๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอาหลู่ แซ่ย่าง นายอาหลู่ แซ่ย่าง ราคากลาง สัญญาเลขท่ี ๖/๒๕',D๓



แบบ สฃร. ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน........พฤษาคม

(ซื่อหน่วยงาน).... .โรงพยาบาลปาย........................................

ว ัน ท ี่ ๒๙....... เด ือ น .............พฤษาคม................... พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธืซื้อหรือจ้าง
รายซื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ทีต่กลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

๑ DTX ๑๗,๓๗๔.๐๐ ๑๗,๓๗๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยไดแอ็กนอสติก จำกัด บริษัทไทยไดแอ็กนอสติก จำกัด ราคาตาสุด มส ๐๐๓เอ. ๓๖เอ/๑๘๗๖

๑-พ.ค.-๖๓

เอ ขุดตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) เอ๔,๑<£๐.๐๐ ๓เอ,๙๑๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห'จก.1ซายน์แอนส์เมด ห'จก.1ซายน์แ'อนส์เมด ราคาตาสุด มส ๐๐๓เอ. ๓เอเอ/๑๘๔๑

นายาตรวจ HbAsiC ๘,๗๖๓.๐๐ ๑-พ.ค.-๖๓

๓ Vetri plast เอ,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด ราคาตาสุด มส ๐๐๓เอ. ๓เอเอ/๑๘๗๙

Teansfer pipette ๔,๐๐๐.๐๐ ๑-พ.ค.-๖๓

๔ Single blood bag ๓,๗เอ๓.๖๐ ๓,๗เอ๓.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอซ บริษัท ดีเคเอสเอซ ราคาตาสุด มส ๐๐๓เอ.๓เอเอ/๑๙๑๖

๑-พ.ค.-๖๓

๕ Morphine cassette เอ,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จำกัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จำกัด ราคาตาสุด มส ๐๐๓เอ. ๓เอเอ/๑๘๘เอ

Marijuana cassette เอ,๐๐๐.๐๐ ๑-พ.ค.-๖๓

Dengue NS® ๗,๔๐๐.๐๐

๖ HBS Ag stirp ๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด บริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด ราคาตาสุด มส ๐๐๓เอ. ๓เอเอ/๑๘๘๔

Dengue igG/Igm ๗,๔๐๐.๐๐ ๑-พ.ค.-๖๓



.พฤษภาคม.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

(ซื่อหน่วยงาน).... .โรงพยาบาลปาย..............

ว ัน ท ี่ ๒๙ เด ือ น .........พฤษภาคม...................พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธืซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 'นายา 64 LJB 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลแคร์ บริษัท โพสเฮลแคร์ ราคาต่ําสุด มส 0032.322/1902

4-พ.ค.-63

2 Nylon 30 เข็ม 24ทาทา 9,600.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จำกัด บริษัท เมดดิก้า จำกัด ราคาต่ําสุด มส 0032.322/1784

Nylon 40 เข็ม 19ทาทา 1,920.00 4-พ.ค.-63


