แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 1 ประจำปีงบประมำณ 2561.......
(ชื่อหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....
วันที่ .....1.... เดือน ....ตุลำคม.... พ.ศ. 2560 - วันที่ .....31.... เดือน ....ธันวำคม.... พ.ศ. 2560
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
11,050.00

(บำท)
11,050.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

1

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

47,555.00

47,555.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

3

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

14,400.00

14,400.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
11,050.00 บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จากัด
47,555.00 ร้านพงษ์ศักดิ์เครืองเขียน
14,400.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ เอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป
ราคาตาสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
61127PO0001

ราคาตาสุด

61127PO0003

ราคาตาสุด

61127PO0004

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 2 ประจำปีงบประมำณ 2561.......
(ชื่อหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....
วันที่ .....1.... เดือน ...มกรำคม.... พ.ศ. 2561 - วันที่ .....31.... เดือน ....มีนำคม.... พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

(บำท)
52,778.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00

7,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

92,000.00

92,000.00

14,700.00

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
52,778.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

โดยสรุป
ราคาตาสุด

61127PO0005

7,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส
92,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

ราคาตาสุด

61127PO0006

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราคาตาสุด

61127PO0007

14,700.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

14,700.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ราคาตาสุด

61127PO0009

19,400.00

19,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

19,400.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

ราคาตาสุด

61127PO0010

6

จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

34,100.00

34,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราคาตาสุด

61127PS0001

7

จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

28,850.00

28,850.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

34,100.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลายพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ ดีไซน์
28,850.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลายพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ ดีไซน์

ราคาตาสุด

61127PS0002

8

จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

55,000.00

55,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

55,000.00 ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท (สาขาพะเยา)

ราคาตาสุด

61127PS0003

9

จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

77,525.00

77,525.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราคาตาสุด

61127PS0004

10

จัดจ้างวัสดุเครืองแต่งกาย

42,600.00

42,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

77,525.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลายพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ ดีไซน์
42,600.00 ร้านโมเดิร์นสูท

ราคาตาสุด

61127PS0005

11

จัดจ้างวัสดุเครืองแต่งกาย

67,400.00

67,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

67,400.00 ร้านทรัพย์ เทเลอร์

ราคาตาสุด

61127PS0006

12

จัดจ้างติดตั้งผ้าม่านบริเวณสานักงาน

98,710.00

98,710.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

98,710.00 บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชัน จากัด

ราคาตาสุด

61127PS0007

13

จัดจ้างติดวอลเปเปอร์บริเวณห้องประทับ

42,285.00

42,285.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

42,285.00 บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชัน จากัด

ราคาตาสุด

61127PS0008

14

จัดจ้างปูพรมบริเวณห้องประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

89,623.00

89,623.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

89,623.00 บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชัน จากัด

ราคาตาสุด

61127PS0009

15

จัดจ้างทาโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ

152,047.00

152,047.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราคาตาสุด

61127PS0010

16

จัดจ้างถ่ายภาพในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

6,000.00

6,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 ร้านจามเทวีโฟโต้

ราคาตาสุด

61127PS0011

17

จัดจ้างทากรอบรูปพร้อมรูปถ่าย (สาหรับคณะกรรมการอานวยการ
ทางศูนย์การแพทย์ฯ)

53,000.00

53,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

53,000.00 ร้านจามเทวีโฟโต้

ราคาตาสุด

61127PS0012

18

จัดจ้างทาพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนกพร้อมกรอบรูปขนาด 208x238 ซม.และ
พื้นหลังขนาด 333x446 ซม.

193,500.00

193,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

193,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ทวีโชติ

ราคาตาสุด

61127PS0013

278,100.00

278,100.00

E-bidding

278,100.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วรรณมณี

ราคาตาสุด

61127PS0014

20,400.00

20,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราคาตาสุด

61127PS0015

7,170.00

7,170.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราคาตาสุด

61127PS0016

1

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว

2

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว

3

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง-หล่อลืน

5

19

ค่าเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ทีนัง เครืองยนต์ดเี ซล (พร้อมพนักงาน
ขับรถ) จานวน 1 คัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2566 ศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณผูกพัน 5 ปี
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 9 เดือน)

20

จัดจ้างจัดทาหนังสือรายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

21

จัดจ้างค่าวัสดุสานักงาน

หรือจัดจ้ำง (บำท)
52,778.00

รำคำกลำง

152,047.00 บริษัท แสนสุคนธ์ จากัด

20,400.00 ร้านโรงพิมพ์พิมพ์ดเี ซ็นเตอร์พลัส
7,170.00 ร้านพงษ์ศกั ดิ์เครืองเขียน

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 3 ประจำปีงบประมำณ 2561.......
(ชื่อหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....
วันที่ .....1.... เดือน ...เมษำยน... พ.ศ. 2561 - วันที่ .....30.... เดือน ...มิถุนำยน... พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป
ราคาตาสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง-หล่อลืน

2
3
4

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง-หล่อลืน

15,750.00
17,140.00

15,750.00
17,140.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 โรงงาน น้าดืม ละมุน
17,140.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว

10,500.00
1,800.00

10,500.00
1,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

10,500.00 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จากัด
1,800.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พงษ์ศักดิ์เครืองเขียน

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

61127PO0014

6
7
8

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง-หล่อลืน

74,650.00
21,320.00

74,650.00
21,320.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

74,650.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส
21,320.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

61127PO0016
61127PO0017

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว

22,075.00

22,075.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

22,075.00 บริษัท สัมมา โซลูชันส์ จากัด

ราคาตาสุด

9

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว
จัดจ้างเหมาทาความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

8,800.00
15,000.00

8,800.00
15,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

8,800.00 บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จากัด
15,000.00 ร้านลลิล

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

61127PO0018
61127PO0019
61127PO0020

180,700.00

180,700.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

180,700.00 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จากัด

ราคาตาสุด

61127PS0017

34,400.00

34,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราคาตาสุด

61127PS0018

15,300,000.00

15,300,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

15,300,000.00 บริษัท เอส.เค เพาเวอร์เอเบิล จากัด

ราคาตาสุด

61127PS0020

11,200,000.00

12,600,000.00

E-bidding

11,200,000.00 บริษัท วรวุฒิเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จากัด

ราคาตาสุด

61127PS0022

11
12

13

14

จัดจ้างค่าวัสดุสานักงาน
จัดจ้างทาครุภัณฑ์เพือใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพือความเป็นเลิศทางการแพทย์ดว้ ย
อุบัตเิ หตุและการแพทย์ พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ
รักษาพยาบาลแบบครบวงจร จานวน 3 รายการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (ชุดที 11 จานวน 110 รายการ)
จัดจ้างทาครุภัณฑ์เพือใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพือความเป็นเลิศทางการแพทย์ดว้ ย
อุบัตเิ หตุและการแพทย์ พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ
รักษาพยาบาลแบบครบวงจร จานวน 3 รายการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
17,710.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วิส

เหตุผลที่คัดเลือก

1

10

วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
17,710.00

5

(บำท)
17,710.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

34,400.00 ร้านพีอาร์ มีเดีย

61127PO0011
61127PO0012
61127PO0013
61127PO0015

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 4 ประจำปีงบประมำณ 2561.......
(ชื่อหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....
วันที่ .....1.... เดือน ...กรกฎำคม.... พ.ศ. 2561 - วันที่ .....30.... เดือน ....กันยำยน.... พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
100,355.00

(บำท)
100,355.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป
ราคาตาสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
61127PO0021

ราคาตาสุด

61127PO0022

18,230.00 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิรค์ จากัด
18,230.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วสิ

ราคาตาสุด

61127PO0023

ราคาตาสุด

61127PO0024

ราคาตาสุด

และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
100,355.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พงษ์ศักดิ์เครืองเขียน
43,364.00 บริษัท สัมมา โซลูชันส์ จากัด

1

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

2

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว

43,364.00

43,364.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

3

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

18,230.00

18,230.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

4

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง-หล่อลืน

18,230.00

18,230.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

5

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

17,500.00

17,500.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

6

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว

59,180.00

59,180.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

17,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ เอ
59,180.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซัพพลาย

ราคาตาสุด

61127PO0025
61127PO0027

7

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง-หล่อลืน

23,740.00

23,740.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

23,740.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วสิ

ราคาตาสุด

61127PO0029

8

จัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ (กาจัดสิงปฎิกูล)

20,000.00

20,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

20,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี

ราคาตาสุด

61127PO0036

9

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง-หล่อลืน
จัดจ้างค่าวัสดุสานักงาน

41,370.00

41,370.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

41,370.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วันสิริ เซอร์วสิ

ราคาตาสุด

61127PO0037

6,560.00

6,560.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

6,560.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พงษ์ศักดิ์เครืองเขียน

ราคาตาสุด

61127PS0019

5,000.00

5,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

5,000.00 นางสาวสุวติ รา พุทธแก้ว

ราคาตาสุด

61127PS0021

10
11

จ้างล้างถังเก็บน้าใต้ดินภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

12

ครุภัณฑ์ เพือใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพเยา เพือความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ
การแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ
รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที1)

17,795,000.00

17,795,000.00

E-bidding

17,795,000.00 บริษัท ไพรเมซี ซัพพลาย จากัด

ราคาตาสุด

61127PO0034

13

จัดซื้อครุภัณฑ์ เพือใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพเยา เพือความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วย
อุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ
บริการรักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที 2)

21,100,000.00

21,100,000.00

E-bidding

21,100,000.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

ราคาตาสุด

61127PO0033

14

ครุภัณฑ์ เพือใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา เพือความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ
การแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ
รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที 3,4)

111,662,182.00

111,662,182.00

E-bidding

ราคาตาสุด

61127PO0035

15

จัดซื้อครุภัณฑ์เพือใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพเยา เพือความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ
การแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ
รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที 5,6)

17,999,000.00

17,999,000.00

E-bidding

ราคาตาสุด

61127PO0030

111,662,182.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด

17,999,000.00 บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชันแนล จากัด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 4 ประจำปีงบประมำณ 2561.......
(ชื่อหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....
วันที่ .....1.... เดือน ...กรกฎำคม.... พ.ศ. 2561 - วันที่ .....30.... เดือน ....กันยำยน.... พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

16

จัดซื้อครุภัณฑ์เพือใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพเยา เพือความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ
การแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ
รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที 7)

6,000,000.00

6,000,000.00

E-bidding

6,000,000.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

ราคาตาสุด

61127PO0032

17

จัดซื้อครุภัณฑ์เพือใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพเยา เพือความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ
การแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ
รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที 8)

27,820,000.00

27,820,000.00

E-bidding

27,820,000.00 บริษัท ทัศจินดา จากัด

ราคาตาสุด

61127PO0031

18

จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา เพือความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ
การแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ
รักษาพยาบาลแบบครบวงจร (ชุดที 9)

16,595,700.00

16,595,700.00

E-bidding

16,595,700.00 บริษัท ซี.วาย.อีควิปเม้นท์ จากัด

ราคาตาสุด

61127PO0026

19

จัดจ้างทางานชุดผ้าปูเตียง เสื้อผ้าผู้ป่วย พนักงาน สาหรับ 60 เตียง
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จานวน 1 ชุด

694,251.00

1,000,000.00

E-bidding

ราคาตาสุด

61127PS0023

20

จัดจ้างค่าวัสดุสานักงาน

73,800.00

73,800.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ราคาตาสุด

61127PS0024

21

จัดจ้างทีปรึกษางานออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและ
การเงินกระบวนการควบคุมงบประมาณและพัสดุ และระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

7,500,000.00

7,500,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ราคาตาสุด

61127PS0025

694,251.00 บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จากัด
73,800.00 บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จากัด

7,500,000.00 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ทีปรึกษาธุรกิจ จากัด

