
แบบ สฃร. ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...... พฤศจิกายน 

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

วันที่  30....... เด ือน.......... พฤศจิกายน................. พ.ศ. 2565

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธืซ้ือหรือจ้า-;

รายซื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ดัดเลือก 

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

๑ Pumice #1,1 ๒ ©๔๐.๐๐ ©๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทไดรว์ เด็นทั่ล อินคอริปอเรขั่น บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอริปอเรขั่น ราคาต่ําสุด มส ๐๐๓๒).๓๒)๒)/๔๐๔๖

Calcimol-tube 2 pcs ©,๔๐๐.๐๐ ©,๔๐๐.๐๐ ๙-ธ.ค.-๖๔

Gutta Percha point GP #XF,100 pcs ๔๔๐.๐๐ ๔๔๐.๐๐

Gutta Percha point GP #FF,100 pcs ๔๔๐.๐๐ ๔๔๐.๐๐

๒ NSKFXC©fe๐๐๐๔ C®o๔๖๐๐!ปี ๒x๒)๓ ๙ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๙ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอิมมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอิมมีเน้นซ์ ราคาต่ําสุด มส ๐๐๓๓.๓๒)๒)/๔๐๔๔

๙-ธ.ค.-๖๔

S hipm ent No.GI2212-00361:Diamond bur

๓ fg859f/014 ๑ ,๒ ๐๐ .๐๐ ๑ ,๒ ๐๐ .๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดนทัล ริช่ัน (ประเทศไทย) จำ™ ราคาต่ําสุด มส 0033.322/5992

๒)๖-ธ.ค.-๖๔



แบบ สขร. ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน..... ธันวาคม.

(ซ่ือหน่วยงาน) .โรงพยาบาลปาย.................................

วันที่ 31 เดือน........ธันวาคม................ พ.ศ. 2565

ลำดับที่ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง

วิธืซ้ือหรือจ้าง
ผ ู้!ด้รัปการคัดเสือกและราคา ผ ู้!ด้รัปการคัดเสือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ Lithium heparin tube (Non vacuum) ๔ ml ร),(^00.00 ๑เอ,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ควอสิฟาย เมด โซถู,ชันสี บ.ควอสิฟาย เมด โซถู,ซ้นสิ ราคาตํ่าสุด มส ๐๐๓๓.๓!อ!อ/๔๙๔เอ

Fluoride oxalate tube (Non vacuum) ๓ ml ๑,๗(£๐.๐๐ ๑-ธ.ค.-๖๔

Micro L ithium  heparin ๐ .(ะ m l ๓(£๐.๐๐

Non vacuum  tu b e  จุกแข็ง สีแดง ๓!อ๐.๐๐

Y e llow  Tip ๗๐๐.๐๐

Transfer p ip e tt ๑ m l ๖ ,๐๐๐.๐๐

Citrate coagulation ๒ m l ๑๗๐.๐๐

EDTA Ken tu b e  (Non vacuum ) ฌ m l ๑,(£๐๐.๐๐

๒ Decolorize Gram stain ๔๔๐ m l (£๐๐.๐๐ ๔,๑!อ๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แล,บมาสเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด บ.แล,บมาสเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด ราคาตํ่าสุด มส ๐๐๓๓.๓เอเอ/๔๙๓๙

Fast Read เอ,๐๐๐.๐๐ ๑-ธ.ค.-๖๔

Non vacuum tube  จุกแข็ง สีแดง ๑๖๐.๐๐

Slide Frosted ๓๘๐.๐๐

Red cappillary (£๘๐.๐๐

Micro EDTA 0 .๕ m l w ith  capillary tube (£๐๐.๐๐

๓ Scrub Typhus Rapid Test ๗,(£๐๐.๐๐ 1อ๔ ,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม พ เมดกรุ๊ป จำกัด บ.เอ็ม พ เมดกรุ๊ป จำกัด ราคาตํ่าสุด มส ๐๐๓๓.๓!อ!อ/๔๐๔๙

EPOC BGEM ๕0 Test ๑๗,(£๐๐.๐๐ ๙-ธ.ค.-๖๔



แบบ สฃร. ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.......ธันวาคม.

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

ว ัน ท ี่ ๓๑ เด ือน........ ธันวาคม..................พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธืซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ Injection plug ๔,๔ 0 0 .๐๐ ๔๕,๓ ๔ (รา๐ ๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม ้นท ์ หจก.อินสทรูเม ้นท ์ ราคาต่ําสุด มส ๐ ๐ ๓ ๓ .๓ เอเอ/๕ ๑ ๐ ๐

Set ให้นาเกลือ ผู้ใหญ่ ๖,๘๐๐.๐๐ ๑ ๖ -ธ.ค.-๖ ๔

Arm Sling # XL ๓๐๐.๐๐

Scalp vein # / 24 ๙๓1๕.00

Medicut #18 X 1 V 4 ๔,๑๙๐.๐๐

Medicut # 22x 1" ๔,๑๒๐.๐๐

Medicut # 24x 3/4" ๒,๐๖๐.๐๐

Urine bag ผู้ใหญ่ (ริ),(1๖๐๐.๐๐

Filter SafeStar( Drager) ๔ ,๐๐๐.๐๐

Closed Tracheobronchial FG 14 ๘,๔๐๐.๐๐

ไม้คายัน # 44 (ริ),(เ̂ ๐๐ .๐๐

ไม้คายัน # 48 (ริ),(เ̂ ๐๐ .๐๐

ไม้คํ้ายัน # 50 (ริ),(เ̂ ๐๐ .๐๐

ไม้คํ้ายัน # 52 (ริ),(เ̂ ๐๐ .๐๐

ไม้คํ้ายัน # 56 (ริ),(เ̂ ๐๐ .๐๐

เอ พลาสเตอร์แคริฟิกซ์ # 2" (ริ),(เ̂ ๐๐ .๐๐ ๑ ๙ ,๑ 0 0 .0 0 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูฌ้นท์ หจก.อินสทรูเม้นท์ ราคาต่ําสุด มส ๐ ๐ ๓ ๓ .๓ เอเอ/๕ ๑ ๐ เอ

ET Tube # 7 (ริ),(ริ๖๐๐.๐๐ ๑ ๖ -ธ.ค.-๖ ๔

ET Tube # 7.5 (ริ),(ริ๖๐๐.๐๐

สาย NG # 8 ๔๐๐.๐๐

ป้ายข้อมือเด็ก(ฟ้า) ๘๗๐.๐๐

พลาสเตอร์ Coban # 2" ๒,๗๐๐.๐๐

Sodalime ๔,๓๔๐.๐๐

Autoclave tape 1/2 " ปึง ๑,£9๐๐.๐๐



แบบ สฃร. ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.......ธันวาคม.

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

ว ัน ท ี่ ๓๑ เด ือน........ ธันวาคม..................พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธืซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สาย Suction #8 ๒๘๐.๐๐

ชุดเจาะปอด # 36 (ร),๘๐๐.๐๐

สาย 0 2 หัวธรรมดา(W0007) ๒,๔๐๐.๐๐

๓ L-S Support # L ๒,๖๐๐.๐๐ ๑๔,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทวีอาร์ซัพพอร์ต บริษัทวีอาร์ซัพพอร์ต ราคาต่ําสุด มส ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๑๐๔

L-S Support # XL ๓,๙๐๐.๐๐ ๑๖-ธ.ค.-๖๔

L-S Support # XXL ๒,๖๐๐.๐๐

Elastic bandage 3" ๑,๓๐๐.๐๐

เฝือก Splint ro ll 4" 15 ช้ัน ๒,๔๐๐.๐๐

เฝือก Splint ro ll 6" 15 ช้ัน ๒,๘๐๐.๐๐



แบบ สฃร. ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.......ธันวาคม.

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

ว ัน ท ี่ ๓๑ เด ือน ......... ธันวาคม.................. พ.ศ. ๒๕๖(ะ

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ดัดเลือก เลขที่และวันที่ฃองสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

๑ เซ่าคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทึจิแอล เมดิคัล ซิสเมส์ บริษัท ทึจิแอล เมดิคัล ซิสเมส์ ราคาตรสุด สัญญาเลขท่ี ๔/๒๕๖๕

สำหรับบันทึกข้อมลผ้ป่วยพร้อมซอฟต์แวร์ตกแต่ง ๓๑-ธ.ค.-๖๔

๖ เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ๔๓,๙๖๐.๐๐ ๔๓,๙๖๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ทึจิแอล เมดิคัล ซิสเมส์ บริษัท ทึจิแอล เมดิคัล ซิสเมส์ ราคาตรสุด สัญญาเลขท่ี ๗/๒๔๖๔

เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ ๓๑-ธ.ค.-๖๔

แบบดิจอตอล (CR.DRPACS)

๓ เซ่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓๔,๑๐๐.๐๐ ๓๔,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทซิซาง คอมพิวเตอร์ บริษัทซิซาง คอมพิวเตอร์ ราคาตรสุด สัญญาเลขท่ี ๔/๒๔๖๔

๓๑-ธ.ค.-๖๔

๔ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ๑๖๖,๖๖๐.๐๐ ๑๖๖,๖๖๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เอ.พี.คลีนน่ิง ซัพพลายส์ บริษัท เอ.พี.คลีนน่ิง ซัพพลายส์ ราคาตรสุด สัญญาเลขท่ี ๒/๒๔๖๖

อิเล็กทรอนิกส์ ๓๑-ธ.ค.-๖๔



แบบ สฃร. ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.......ธันวาคม.

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

ว ัน ท ี่ ๓๑ เด ือน........ ธันวาคม..................พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง

วิธืซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ คลีนเอ็กซ์ ดีเซล ป ี๗ ๒๒,๐๙๐.๐๐ ๒๖,๓๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด ราคาต่ําสุด มส ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๙๒๔

คลีนเอ็กซ์ แก๊สโซฮอล์ ๙๑ ๗๓๐.๐๐ ๓๐-พ.ย.-๖๔

คลีนเอ็กซ์ แก๊สโซฮอล์ ๙๕; ๓,๕;๒๐.๐๐

๒ คลีนเอ็กซ์ ดีเซล ป ี๗ ๓๑,๗๙๐.๐๐ ๓๖,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด ราคาต่ําสุด มส ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๐๗๖

คลีนเอ็กซ์ แก๊สโซฮอล์ ๙๕; ๔,๒๐๐.๐๐ ๑๕:-ธ.ค.-๖๕


