
1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 30,344.00           30,344.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นอร์ทเทิร์นดรากอน จ ากัด ราคาท่ี

เสนอ 30,344 บาท

บริษัท นอร์ทเทิร์นดรากอน จ ากัด ราคาท่ีตก

ลงซ้ือ 30,344 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0027 16-Dec-62

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 33,458.00           33,458.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพงษ์ศักด์ิเคร่ืองเขียน 

ราคาท่ีเสนอ 33,458 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพงษ์ศักด์ิเคร่ืองเขียน 

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 33,458 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0028 16-Dec-62

3
จัดซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 220 มล. ส าหรับให้บริการแก่ผู้มารับบริการ จ านวน 200 

กล่อง
             13,000.00             13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพงษ์ลภัส เจริญน้ าด่ืม 

ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพงษ์ลภัส เจริญน้ าด่ืม ราคา

ท่ีตกลงซ้ือ 13,000 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0029 18-Dec-62

4 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (อุปกรณ์คลินิกตา) จ านวน 4 รายการ 17,227.00            17,227.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สกุลไชย พรีเมียม แอนด์ แพค จ ากัด

 ราคาท่ีเสนอ 17,227 บาท

บริษัท สกุลไชย พรีเมียม แอนด์ แพค จ ากัด 

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,227 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0030 19-Dec-62

5 จัดซ้ือเน้ือแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ จ านวน 35 ถัง                6,140.00               6,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ลานนาอินดัสเตรียล แก๊ส จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 6,140 บาท

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียล แก๊ส จ ากัด ราคา

ท่ีตกลงซ้ือ 6,140 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0031 24-Dec-62

6 จ้างสูบส่ิงปฏิกูล จ านวน 1 งาน 9,000.00             9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
นายวสันต์  แสนจิตต์ ราคาท่ีเสนอ 9,000 

บาท

นายวสันต์  แสนจิตต์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 9,000

 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PS0010 26-Dec-62

7
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง ระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม 2563 - 

กันยายน 2563)
             63,000.00            63,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

 ราคาท่ีเสนอ 63,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 

ราคาท่ีตกลงเช่า 63,000 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาเลขท่ี 

006/2563
27-Dec-62

8
เช่าเคร่ืองพิมพ์เอกสาร จ านวน 14 เคร่ือง ระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม 2563 - 

กันยายน 2563)
            174,600.00           174,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

 ราคาท่ีเสนอ 152,100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 

ราคาท่ีตกลงเช่า 152,100 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาเลขท่ี 

007/2563
27-Dec-62

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000.00         

- ค่าวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิง เดือน ธันวาคม 2562 83,680.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี

เสนอ 83,680 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ 83,680 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PE0123 15-Jan-63

          430,449.00 

ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ


