
1 จัดซ้ือหลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ LED 16 วัตต์ จ ำนวน 100 หลอด 12,500.00            12,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ำกัด 

รำคำท่ีเสนอ 12,300 บำท

บริษัทภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ำกัด  

รำคำท่ีตกลงซ้ือ 12,300 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127P00032 06-Jan-63

2 จัดซ้ือหลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ LED 8 วัตต์ จ ำนวน 50 หลอด 5,250.00             5,250.00           วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ำกัด 

รำคำท่ีเสนอ 5,250 บำท

บริษัทภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ำกัด  

รำคำท่ีตกลงซ้ือ 5,250 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127P00032 06-Jan-63

3 จัดซ้ือน้ ำยำเพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติกำรเทคนิคกำรแพทย์ 12 รำยกำร 98,520.00           98,520.00          วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 

รำคำท่ีเสนอ 98,520 บำท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 

รำคำท่ีตกลงจ้ำง 98,520 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0034 14-Jan-63

4
จัดซ้ือชุดตรวจ DM HIV Ag/Ab Combo strip 100 test (ชุดตรวจเช้ือเอชไอวี 

แอนติเจน แอนติบอดี คอมโบ ดี เทอร์เมน) จ ำนวน 1 กล่อง
15,000.00            15,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ซัมเมด จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

15,000 บำท

บริษัท ซัมเมด จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 

15,000 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0035 15-Jan-63

5 จัดซ้ือ KHB HIV V2 50 test (ชุดตรวจเช้ือเอชไอวี เคเอชบี) จ ำนวน 1 กล่อง 4,750.00             4,750.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน เซลส์แอนด์

เซอร์วิสเซส จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 4,750 บำท

บริษัท ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน เซลส์แอนด์

เซอร์วิสเซส จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 4,750 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0036 15-Jan-63

6 จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง จ ำนวน 1 เคร่ือง              32,000.00            32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล 

จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 32,000 บำท

บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล 

จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 32,000 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0037 28-Jan-63

7
จ้ำงเหมำบริกำรซ ก อบ รีด ผ้ำผู้ป่วยและผ้ำต่ำงๆ แบบรำคำคงท่ีไม่จ ำกัดปริมำณ 

จ ำนวน 9 เดือน (เดือนมกรำคม 2563 - กันยำยน 2563)
           153,000.00           153,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท มำเจสติก โปรดักท์ จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 153,000 บำท

บริษัท มำเจสติก โปรดักท์ จ ำกัด รำคำท่ีตก

ลงจ้ำง 153,000 บำท
รำคำต่ ำสุด 008/2563 02-Jan-63

8
จ้ำงเหมำบริกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนเทคนิคกำรแพทย์ 

จ ำนวน 9 เดือน (ต้ังแต่เดือนมกรำคม 2563 - กันยำยน 2563)
           270,000.00           481,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็บ จ ำกัด รำคำ

ท่ีเสนอ 481,020 บำท

บริษัท กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็บ จ ำกัดรำคำท่ี

ตกลงจ้ำง 481,020 บำท
รำคำต่ ำสุด 009/2563 02-Jan-63

9 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองผลิตอำกำศอัดทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,490.00             7,490.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอส.คอมเพรสด์ แอร์ จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 7,490 บำท

บริษัท เอส.คอมเพรสด์ แอร์ จ ำกัด รำคำท่ีตก

ลงจ้ำง 7,490 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PS0012 24-Jan-63

10
จ้ำงเหมำบริกำร ขนย้ำยและก ำจัดขยะติดเช้ือ ขยะเคมี และขยะอันตรำย แบบรำคำ

คงท่ีไม่จ ำกัดปริมำณ ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2562 - ธันวำคม 2562
             90,000.00             17,032.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี 

รำคำท่ีเสนอ 17,032 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี รำคำท่ี

ตกลงจ้ำง 17,032 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PS0013 27-Jan-63

11 จ้ำงท ำตรำป๊ัม แบบหมึกในตัว จ ำนวน 3 รำยกำร 4,260.00             4,260.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพงษ์ศักด์ิเคร่ืองเขียน 

รำคำท่ีเสนอ 4,260 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพงษ์ศักด์ิเคร่ืองเขียน รำคำท่ี

ตกลงจ้ำง 4,260 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PS0014 28-Jan-63

จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000.00         

- ค่ำวัสดุน้ ำมันและเช้ือเพลิง เดือน มกรำคม 2563 76,370.00          วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวันสิริ เซอร์วิส รำคำท่ี

เสนอ 76,370 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวันสิริ เซอร์วิส รำคำท่ีตกลง

ซ้ือ 76,370 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PE0246 25-Feb-63

907,192.00        

ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ


