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แบบสรุปพลการทำเป็บการจ้ดชื้อจ้ดจ้างใบรอบเตอบ รันวากม 2563 

โรงพยาบาลสะษัาข้อย

นบน สซร. 1

ทำกับ งานทีจ้ดชื้อหริอจ้ตจ้าง วงเงนทีจัดชื้อ ราคากลาง วิรชื้อหริอจ้าง รายชื้อผู้เสนอราคา ผู้ใกัรับการกักเลอกนละราคา เหคุพลทีกัคเลิ อก เสชทีนละ'?นทีชองสัญญา

i หรัอจ้คจ้าง(บาท) {บาท) และรากาทีเลบอ ทีคกลงชื้อหริอจ้าง โดยสรุป หริอข้อตกลงในการช้ือหริอจ้าง

1 สัญญาจ้างก่อ?ร้างทำงาบปรับปรุงต่อเดิมอาคารข้กฟอก 246.000.00 246,000.00 เฉพาะเจาะจง รัานสุพรพรรณ รุ่งเจริญ รัาบชุพรพรรณ รุ่งเจริญ คุณลมบ้ตตรงดามทีกำหนด 080/2564 (14 ธ.ค. 63)

2 ช้ือวลคุสำบุบไพร จ้านวน ร'.๐ รายการ 1.078.00 1,078.00 เฉพาะเจาะจง ห้างไทยยาไทรบุริสบุบไพร ห้างขายยาไทรบุริลบุบไพร คุณลมษัดิตรงตามทีกำหนด 081/2564 (9 ธ.ท. 63)

3 เครองดดเลมหะไฟฟ้า จ้าบวน 3 เครึ๋อง
22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.ฟาร้เมด แอบทํ ขายด์
บจ.ฟ่าร์ฌค แอบทํ ขายด' คุณสม'ป้ตดรงตามทีกำหบด

096/2564 (22 ซ.ค. 63}

4 ชื้อเวชกัณทมิใช่ยา จ้านวน ๕ รายการ
4U68.0O 4i,36ao o เฉพาะเจาะจง

บริบ’'ท ไบโอคอททอน จ้ากัด
บริษัท ไบโอคอททอน จ้ากัด คุณลมบดตรงตามทีกำหนด

099/2564 (15 ร.ค. 63)

5 ชุดประตูห'นาทำง พร้อมติดต้ัง
34.600.00 34,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไขดิกระจกอลูมิเนยม
รัาบโชติกระจกอถูมิเนิยม คุณลม,บดตรงตามทีกำหนด

112/2564 (24 ธ.ค. 63)

6 ชื้อเวชภณทมิโข'ยา จ้านวน (AO รายการ
240,810.00 240,810.00 เฉพาะเจาะจง

พจก สินสิริเมดิเทค
หจก. สินสิริเมดิเทค คุณสมบ้ตตรงตาบทีกำหนด

264/2564 (11 ธ-ค. 63)

7 ช้ือออก'ซิพบ'ชนิดสัง(แบบเรม) จ้านวน 3 รายการ 8,380.00 8,380.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ปิดตาบออกข้เย่น บจ.ปิดตานิรอก?เย่บ คุณสมบตตรงดามทีกำหนด 132/2564 (30 ธ-ค. 63)

8
เก้าอสำนักง''น 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.หาดใหญ่ราชาเฟอร์นิเจอร์
บจ.หาดใหญ่ราไทเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติดรงตานทีกำหนด

094/2564(14 ธ.ค.63)

9 ชื้อว้ลคุวิทยาคาลดร'การแพทย์ จ้าบวบ ๖  รายการ
66,126.00 66,126.00 เฉพาะเจาะจง

เข้าเห้ร์น เทคโนโรย ข้พพลาย
เข้าเทิร์น เทคโนโลฮ ข้ทพลาย คุณ?ฟตกรงตามทีกำหนด

175/2564 (3 ธ.ค. 63)

10 จ้างเหบาบริการกำจัดขยะบุลฝอยติดเชื้อ ต้ังแต่ 1 ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๔
140,400.00 140,400.00 เฉพาะเจาะจง

สำนักงานเทคบาลนครยะลา
สำนักงานเทคบาลนครยะลา คุณลม'บดิตรงดามทีกำหนด

198/2564 (30 ธ-ค. 63)





นพ) ลฃร. 1
แบบสรุปผลการคำเบนการขัด&)ขัดจำงในรอบเคิอน คุมภาฟ้บธํ 2564 

โรงพยาบาทสะฟ้าข้อย

ลำคับ 
ที

งาบทีขัคที'อห่ริอขัค’ราง วงเไนทีจํดทีอ 
พรอขัคจำง (’บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

ร34 อห?อขัาง รายทีอฝัเลนอราคา 
และราคาทีเลนอ

ทีโสัร้บการคัคนเอกและราคา 
ทีตกลงทีอหริอขัาง

เหตุผลทีคัคเลิอก 
โดยสรุป

เลขทีและวบทีของสัญญา 
พริอข้อดกลงโบการขอหริอจำง

1 ร{น'รนออกดูเจบสนพบเลส 11,20000 11.200.00 towา SVขาะจง บจ.บางกอก อินเตอร์เหรด ชัพหลาย บจ บางกอก รบเตอร'เทใด ขัพพลาย คุณสมบัติดรงดามพฑหนด 234/2564 (11 ก.ท 64)

2 โขทารา51'น 36,000.00 36.00000 เอพารเขาะจง บจ.ลนาร์ห เหคโบโลยีนอนดโปรคักส์ บจ.ลมาร์ห เหคโนโลรแอบต์โปรคัทส์ คุณสมบัติตไงดามทีกำหนด 238/2564 (11 ก.ห 64)

3 เคร๋ึองทำป้าอุ่นช่อมฟ้ารุงเปลียบยางรถยนต์ หะเนียน กพ.4731
20,40000 20.400.00 เอพารเจาะจง หจก.สัอกพํทสงขลาการาจ หจก.คอกพหลงขลาการาจ คุณสมพตรงดามทีกำหนด 243/2564 (15 ก.ห. 64)

4 ช่อมฟ้ารุงเปลึ๋ยบยางรถยนต์ จำบวบ ๕ คับ
76,40000 76.400 00 เอพาะเจาะจง

หจก.คํอกพิหสงขลาการาจ
หจก.คอกพหสงขลาการาจ คุณสมบัติดรงดามทีกำหนด 245/2564 (15 ท.พ. 64)

5 ขอเวขคัณทํรใช่ยา จำบวบ ๔ รายการ
43,920.00 43,920.00 เอพาะเจาะจง บริษัท โบโอคอหหอบ จำคัค

บริษัท ไน)โรครทหอบ จำคัด คุณสมบัติตรงดามทีกำหนด 253/2564 (3 ก.พ. 64)

6 เสา'นา!กสิอ แบบ ๔ แป็ก
20,40000 20,400.00 เอพาะเจาะจง บจ.บางกอก อิบเตอร์เหรด ขัพพลาย บจ.บางกอก รบเตอรเทรด ขัพพลาย คุณสมบัติดรงดามทีกำหนด 254/2564 (16 ท,ห. 64)

7 ขอเวชคัผทํมใช่ยา จำนวน n o  รายการ
240,810.00 240.310.00 เอพาะเจาะจง หจก. ลิบลริเมคเทค

หจก. ลิบสิริเมทิเทค คุณสมบัติดรงดามทีกำไท)ค 264/2564 (31 ก.พ. 64)

8 เครึ๋องสูบป้า จำบวบ to เคร๋ึอง
7,49000 7,490.00 เอพาะเจาะจง ร้าบธำรง ร้าบธำรง คุณสมบัติตรงดามทีกำหนด 281/2564 (24 ก.ห. 64)

9 ขอRFD DOT ADULT จำนวน n o  นพก
8,56000 ร,560.00 เอพาะเจาะจง บริษัห DKSH บริษัท DKSH คุณสมบัติตรงดามทีกำหนด 250/2564 (5 ก-ท 64)

10 ทีอเครึ๋องช่วยเทิบ(งานกาย)าาทฟ้าฟ้ค) จำบวบ ๓ รายการ
24,70000 24,700.00 เอพาะเจาะจง

บริษัท เนร์สข์ง โอม จำคัด
บริษัท เบํร์ลทีง โฮบ จำคัค คุณสมบัติตรงคามทีกำหบค 226/2564 (3 ก.ห. 64)


