
รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีไดรั้บการ

คดัเลือก

1 โครงการจดัซ้ือรองเทา้ส าเร็จรูป
ส าหรับผูป่้วยเบาหวานกลุ่มเส่ียงสูง    
จ  านวน   299  คู่

478,400 ตกลงราคา บริษทั ฮิวเมอร์ริค จ  ากดั            
บริษทั ทรัพยไ์พศาล ซพัพลาย  
บริษทั เพาเวอร์ เมดิคอล

 478,400.-    
538,200.-    
598,000.-

คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณา
คดัเลือก บริษทั ฮิวเมอร์ริค 

จ ำกัด  เป็นผูไ้ดรั้บการตกลง
ราคาในการจดัซ้ือรองเทา้
เบาหวานกลุ่มเส่ียงสูง จ  านวน 
299 คู่

478,400.- เป็นผูเ้สนอราคาท่ี
ประกอบธุรกิจน้ี
โดยตรง เสนอราคา
ต ่าสุดมีคุณสมบติั
ครบถว้น และ
คุณลกัษณะของพสัดุ
ถูกตอ้งตรงตามคุณ
ลกัษณะเฉพาะพสัดุ
ท่ีก าหนดไวแ้ละ
เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ
และขอยนืยนัราคาเดิม

รำยงำนผลกำรตัดสินผู้ชนะกำรเสนอกำรจัดซือ้จัดจ้ำงวสัดุ  ครุภณัฑ์ แต่ละโครงกำร  (โดยวธีิตกลงรำคำ)  ที่มวีงเงนิเกิน  100,000 บำท   ในปีงบประมำณ 2560

ส ำหรับ   โรงพยำบำลเจริญศิลป์   จังหวดัสกลนคร

ล าดบัท่ี โครงการท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการ
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการเสนอราคาซ้ือหรือจา้ง ผลการพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก/
ตดัสินผลการจดัซ้ือ
จดัจา้ง(โดยสงัเขป)



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีไดรั้บการ

คดัเลือก

ล าดบัท่ี โครงการท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการ
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการเสนอราคาซ้ือหรือจา้ง ผลการพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก/
ตดัสินผลการจดัซ้ือ
จดัจา้ง(โดยสงัเขป)

2 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑก์ารแพทย ์ 
รายการ เตียงผูป่้วยชนิดสองไกร์ราว
สไลด์พร้อมเบาะเสาน ้าเกลือและถาด
คร่อมเตียง   จ  านวน  5  เตียง

135,000.- ตกลงราคา เออีซีซพัพลาย                             
เจ เอส เทรดด้ิง                        
บีบี เคมีคอล

 135,000.-             
 147,500.-             
147,500.-

คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณา

คดัเลือก  เออีซีซัพพลำย  

เป็นผูท่ี้ไดรั้บการตกลงราคาซ้ือ
ครุภณัฑก์ารแพทย ์รายการ 
เตียงผูป่้วยชนิดสองไกร์ราว
สไลด์พร้อมเบาะเสาน ้าเกลือ
และถาดถคร่อมเตียง จ  านวน 5 
เตียง

135,000.- เป็นผูเ้สนอราคาท่ี
ประกอบธุรกิจน้ี
โดยตรงเสนอราคา
ต ่าสุดมีคุณสมบติั
ครบถว้น และ
คุณลกัษณะของพสัดุ
ถูกตอ้งตรงตามคุณ
ลกัษณะเฉพาะพสัดุ
ท่ีก าหนดไวแ้ละ
เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ
และขอยนืยนัราคาเดิม



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีไดรั้บการ

คดัเลือก

ล าดบัท่ี โครงการท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการ
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการเสนอราคาซ้ือหรือจา้ง ผลการพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก/
ตดัสินผลการจดัซ้ือ
จดัจา้ง(โดยสงัเขป)

3 โครงการจดัซ้ือ ครุภณัฑท์างการแพทย์
  รายการเคร่ืองให้การรักษาดว้ย
กระแสไฟฟ้า   จ  านวน  1  เคร่ือง

170,000.- ตกลงราคา บริษทั มาร์ธากรุ๊ป จ ากดั    
บริษทั เอเมอร์สนั กรุ๊ป จ ากดั   
บริษทั เฟิร์สท อาย เซอร์จิคลั 
จ  ากดั

 170,000.-     
180,000.-    
190,000.-

คณะกรรมการไดพิ้จารณา
คดัเลือก บริษทั มำร์ธำกรุ๊ป 

จ ำกัด  เป็นผูท่ี้ไดรั้บการตกลง
ราคาซ้ือ  เคร่ืองให้การรักษา
ดว้ยกระแสไฟฟ้า  จ  านวน  1 
เคร่ือง

170,000.- เป็นผูเ้สนอราคาท่ี
ประกอบธุรกิจน้ี
โดยตรงเสนอราคา
ต ่าสุดมีคุณสมบติั
ครบถว้น และ
คุณลกัษณะของพสัดุ
ถูกตอ้งตรงตามคุณ
ลกัษณะเฉพาะพสัดุ
ท่ีก าหนดไวแ้ละ
เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ
และขอยนืยนัราคาเดิม



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีไดรั้บการ

คดัเลือก

ล าดบัท่ี โครงการท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการ
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการเสนอราคาซ้ือหรือจา้ง ผลการพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก/
ตดัสินผลการจดัซ้ือ
จดัจา้ง(โดยสงัเขป)

4 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงาน
ครัว  รายการ  เคร่ืองอบผา้ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 100  ปอนด์  จ  านวน  1 เคร่ือง

250,000.- ตกลงราคา บริษทั เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซพั
พลาย  จ  ากดั

 250,000.- เน่ืองจากมีผูเ้สนอราคารายเดียว
คณะกรรมการไดร่้วมกนั

พิจารณาคดัเลือก  บริษัท เค.

เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลำย 

จ ำกัด  เน่ืองจากพสัดุท่ีมี
คุณลกัษณะเฉพาะ  มีความ
ซบัซอ้น  จึงไดมี้มติพิจารณา 
ตกลงราคาซ้ือ เคร่ืองอบผา้
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 ปอนด์  
จ  านวน 1 เคร่ือง จากทางบริษทั

250,000.- เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรง   เน่ืองจาก
มีผูเ้สนอราคา 1 ราย
และ คณะกรรมการ
ไดร่้วมกนัพิจารณา
แลว้วา่เป็นพสัดุท่ีมี
ความซบัซอ้นง มี
คุณลกัษณะเฉพาะ ผู ้
เสนอราคาท่ีเสนอ
ราคาต ่าสุดและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิมท่ีได้
ยืน่เสนอไวแ้ลว้

(ลงช่ือ)     ทิพวนั    บุญวิเศษ (ลงช่ือ)    สุทธิวรณ์   ค  าโสภา

          (นางสาวทิพวนั   บุญวิเศษ)            (นายสุทธิวรณ์   ค  าโสภา)

                เจา้พนกังานพสัดุ               หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ


