
1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร               9,970.00 9,650.00           วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส รำคำท่ี

เสนอ 9,650 บำท

ร้ำนโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส รำคำท่ีตกลง

ซ้ือ 9,650 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0055 04-Mar-63

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 19 รำยกำร              86,010.00             86,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพงษ์ศักด์ิเคร่ืองเขียน 

รำคำท่ีเสนอ 85,450 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพงษ์ศักด์ิเคร่ืองเขียน รำคำท่ี

ตกลงซ้ือ 85,450 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0056 04-Mar-63

3 จัดซ้ือเคร่ืองป่ันเหว่ียง (Centrifuge) จ ำนวน 1 เคร่ือง            297,460.00           297,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล 

จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 297,460 บำท

บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล 

จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 297,460 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0057 04-Mar-63

4 จัดซ้ือเน้ือแก๊สออกซิเจนทำงกำรแพทย์  จ ำนวน 32 ถัง 1 รอบ              12,000.00 6,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ลำนนำอินดัสเตรียล แก๊ส จ ำกัด 

รำคำท่ีเสนอ 6,000 บำท

บริษัท ลำนนำอินดัสเตรียล แก๊ส จ ำกัด รำคำ

ท่ีตกลงซ้ือ 6,000 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0058 04-Mar-63

5 จัดซ้ือชุดตรวจหำเช้ือไข้หวัดใหญ่ Influenza A/B (Capilia) 20 test จ ำนวน 20 กล่อง 72,000.00           72,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

72,000 บำท

บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 

72,000 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0059 06-Mar-63

6 จัดซ้ือกล่องพลำสติก จ ำนวน 30 กล่อง               11,400.00             11,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนยินดี รำคำท่ีเสนอ 11,400 บำท ร้ำนยินดี รำคำท่ีตกลงซ้ือ 11,400 บำท รำคำต่ ำสุด 63127PO0061 06-Mar-63

7
จัดซ้ือยำ Ethinylestradiol 0.03 mg + levonorgestrel 0.15 mg tab จ ำนวน 10 

กล่อง
2,400.00             2,700.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 2,700 บำท

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ำกัด รำคำท่ีตก

ลงซ้ือ 2,700 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0062 09-Mar-63

8 จัดซ้ือยำ Montelukast sodium 10 mg tab จ ำนวน 30 กล่อง 28,200.00           5,910.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 5,910 บำท

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด รำคำท่ีตกลง

ซ้ือ 5,910 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0063 09-Mar-63

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ (อุปกรณ์ส ำหรับห้องจ่ำยกลำง) จ ำนวน 7 รำยกำร

- Indicator strip for Steam Class 5 (3200ช้ิน/กล่อง) (แผ่นทดสอบควำมปลอด

เช้ือ ส ำหรับกระบวนกำรน่ึงฆ่ำเช้ือด้วยไอน้ ำ) จ ำนวน 3 กล่อง
24,480.00           24,480.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

- Bowie Disk test (100ช้ิน/กล่อง) (แผ่นเคมี 6 แถวใช้ทดสอบ) จ ำนวน 2 กล่อง 19,200.00            19,200.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

- Indicator Tape for Steam 3/4" (เทปน่ึงไอน้ ำ) จ ำนวน 5 กล่อง 650.00                650.00              วิธีเฉพำะเจำะจง

- Indicator strip for EO Class4 (3200ช้ิน/กล่อง) (แถบบ่งช้ีสำรเคมีฆ่ำเช้ือ) จ ำนวน

 3 กล่อง
28,800.00           28,800.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

- อ่ำงพลำสติกส ำหรับแช่ก้น จ ำนวน 15 อัน 5,775.00             5,775.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- ถุงมือยำง ยำวถึงข้อศอก ขนำด M จ ำนวน 50 คู่ 6,000.00             4,250.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- ถุงมือยำง ยำวถึงข้อศอก ขนำด L จ ำนวน 50 คู่ 6,000.00             4,250.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ (เส้ือกำวน์น้ ำส ำหรับผ่ำตัด) จ ำนวน 4 รำยกำร

- Adsorbent Towel 40 x 60 cm. (ผ้ำซับขนำด 40 x 60 ซม.) จ ำนวน 100 ชุด 4,000.00             3,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง

ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

10-Mar-63

9
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พรรษำเวชภัณฑ์ รำคำ

ท่ีเสนอ 87,405 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พรรษำเวชภัณฑ์ รำคำท่ี

ตกลงซ้ือ 87,405 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0064 10-Mar-63

10
บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

7,500 บำท

บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ

 7,500 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0065



ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

- Basic Surgical Gown M (เส้ือคลุมผ่ำตัดไซด์ M ชนิดใช้แล้วท้ิง) จ ำนวน 20 ชุด 1,800.00             1,800.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Basic Surgical Gown L (เส้ือคลุมผ่ำตัดไซด์ L ชนิดใช้แล้วท้ิง) จ ำนวน 20 ชุด 1,800.00             1,800.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Basic Surgical Gown XL (เส้ือคลุมผ่ำตัดไซด์ XL ชนิดใช้แล้วท้ิง) จ ำนวน 10 ชุด 900.00                900.00              วิธีเฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ (น้ ำยำฆ่ำเช้ือและพ้ืนผิว) จ ำนวน 24 ขวด 11,760.00            11,760.00           วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 11,760 บำท

บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ำกัด รำคำท่ีตกลง

ซ้ือ 11,760 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0066 10-Mar-63

12 จัดซ้ือวัสดุใช้ส ำหรับระบบสุขำภิบำลภำยใน ศูนย์กำรแพทย์ จ ำนวน 3 รำยกำร              60,424.00            60,424.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท นอร์ทเทิร์นดรำกอน จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 60,424 บำท

บริษัท นอร์ทเทิร์นดรำกอน จ ำกัด รำคำท่ีตก

ลงซ้ือ 60,424 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0067 10-Mar-63

13 จัดซ้ือน้ ำยำตรวจวัดฮีโมโกลบิน (Kit Capillarys HB (2x700 ml.) จ ำนวน 1 ชุด              95,230.00            95,230.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เมดิทอป จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

95,230 บำท

บริษัท เมดิทอป จ ำกัด ท่ีตกลงซ้ือ 95,230 

บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0068 13-Mar-63

14
จัดซ้ือชุดสกัดดีเอ็นเอ (Qiaamp Circulating Nucleic Acid Kit (50) Qiagen จ ำนวน 

1 ชุด
             46,010.00             46,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 46,010 บำท

บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จ ำกัด รำคำท่ีตกลง

ซ้ือ 46,010 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0069 13-Mar-63

15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร               9,980.00 9,980.00           วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพรรษำเวชภัณฑ์ รำคำท่ี

เสนอ 9,980 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพรรษำเวชภัณฑ์ รำคำท่ีตก

ลงซ้ือ 9,980 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0070 16-Mar-63

16 ซ้ือน้ ำด่ืมขวดเล็ก ขนำด 250 มล. ส ำหรับให้บริกำรผู้มำรับบริกำร จ ำนวน 50 แพ็ค                1,250.00 1,250.00            วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพงษ์ลภัส เจริญน้ ำด่ืม 

รำคำท่ีเสนอ 1,250 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพงษ์ลภัส เจริญน้ ำด่ืม รำคำ

ท่ีตกลงซ้ือ 1,250 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0071 16-Mar-63

17 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 4 รำยกำร               9,555.00 9,555.00           วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ำกัด 

รำคำท่ีเสนอ 9,555 บำท

บริษัท ภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ำกัด 

รำคำท่ีเสนอ 9,555 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0072 16-Mar-63

18 จัดซ้ือเสำก้ันทำงสแตนเลส จ ำนวน 10 ต้น              15,000.00             15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพรรษำเวชภัณฑ์ รำคำ

ท่ีเสนอ 15,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพรรษำเวชภัณฑ์ รำคำท่ีตก

ลงซ้ือ 15,000 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0073 19-Mar-63

19 จัดซ้ือพัดลม จ ำนวน 2 รำยกำร              30,300.00            30,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท พะเยำสยำมอีเลคโทรนิค จ ำกัด 

รำคำท่ีเสนอ 30,300 บำท

บริษัท พะเยำสยำมอีเลคโทรนิค จ ำกัด รำคำ

ท่ีตกลงซ้ือ 30,300 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0074 19-Mar-63

20
จัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในกำรคัดกรอง คัดแยก และห้องคัดแยกผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโค

โรน่ำ (COVID-19) จ ำนวน 14 รำยกำร
             49,520.00            49,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนพรรษำเวชภัณฑ์ รำคำท่ีเสนอ 

48,260 บำท

ร้ำนพรรษำเวชภัณฑ์ รำคำท่ีตกลงซ้ือ 48,260

 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0075 27-Mar-63

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ (ผ้ำก๊อสและผ้ำซับช่องท้อง) จ ำนวน 3 รำยกำร

- Sterile Abdominal Swab 12x12 น้ิว (ผ้ำซับช่องท้อง) 50 ห่อ 2,500.00             6,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง

- Sterile Abdominal Swab 15x15 น้ิว (ผ้ำซับช่องท้อง) 50 ห่อ 2,500.00             7,500.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- gauze พับ 3*3 หนำ 8 ช้ัน 5 ช้ิน/ซอง sterile (ผ้ำก๊อซชนิดปลอดเช้ือ) 800 ซอง 4,000.00             4,000.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ (ผ้ำปิดตำและท่อช่วยหำยใจ) จ ำนวน 5 รำยกำร

- EYE SHIELD ผ้ำปิดตำซ้ำย จ ำนวน 2 กล่อง 260.00                260.00              วิธีเฉพำะเจำะจง

- EYE SHIELD ผ้ำปิดตำขวำ จ ำนวน 2 กล่อง 260.00                260.00              วิธีเฉพำะเจำะจง

10-Mar-6310
บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

7,500 บำท

บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ

 7,500 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0065

27 ม๊.ค. 63

21
บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

17,500 บำท

บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 

17,500 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0078 27-Mar-63

22
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อนิสทรูเม้นท์ แล็ป 

รำคำท่ีเสนอ 1,480 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำท่ี

ตกลงซ้ือ 1,480 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0080



ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

- Tube ET cuff no.7.0 (ท่อช่วยหำยใจแบบมี cuff เบอร์ 7) จ ำนวน 1 กล่อง 750.00                320.00              วิธีเฉพำะเจำะจง

- Tube ET cuff no.7.5 (ท่อช่วยหำยใจแบบมี cuff เบอร์ 7.5) จ ำนวน 1 กล่อง 750.00                320.00              วิธีเฉพำะเจำะจง

- Tube ET cuff no.8.0 (ท่อช่วยหำยใจแบบมี cuff เบอร์ 8) จ ำนวน 1 กล่อง 750.00                320.00              วิธีเฉพำะเจำะจง

23 จัดซ้ือตัวดูดซับกำซคำร์บอนไดออกไซต์ จ ำนวน 10 แกลลอน 10,165.00            10,165.00           วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 

รำคำท่ีเสนอ 10,165 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำ

ท่ีตกลงซ้ือ 10,165 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0081 27 ม๊.ค. 63

จัดซ้ือยำ จ ำนวน 3 รำยกำร

- Lorazepam 0.5 mg จ ำนวน 8 กล่อง 1,763.36             1,680.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Lorazepam 1 mg จ ำนวน 8 กล่อง 2,807.68             2,800.00           วิธีเฉพำะเจำะจง

- Norfloxacin 400 mg tab จ ำนวน 10 กล่อง 5,050.00             6,050.00           วิธีเฉพำะเจำะจง

25 จัดซ้ือยำ Dextromethorphan 15 mg tab จ ำนวน 40 กล่อง 8,000.00             8,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด รำคำท่ี

เสนอ 8,000 บำท

บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด  รำคำท่ีตก

ลงซ้ือ 8,000 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0085 31-Mar-63

จัดซ้ือยำ จ ำนวน 3 รำยกำร

- Mometasone furoate nasal spray 50 mcg/1 dose 140 dose จ ำนวน 40 ขวด 22,600.00           22,555.60          วิธีเฉพำะเจำะจง

- Atorvastatin 40 mg tab จ ำนวน 10 กล่อง 7,500.00             7,490.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Fluticasone 50 mcg/dose nasal spray 120 dose จ ำนวน 150 ขวด 40,125.00            34,347.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

27 จัดซ้ือยำ Oral rehydration salt ( o.r.s. ) ซอง 0.44 g 18,511.00             12,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด รำคำ

ท่ีเสนอ 12,500 บำท

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด รำคำท่ี

ตกลงซ้ือ 12,500 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0087 31-Mar-63

28 จัดซ้ือยำ Ofloxacin 200 mg จ ำนวน 50 กล่อง 6,955.00             6,500.00           วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ฟำร์ม่ำไลน์ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

6,500 บำท

บริษัท ฟำร์ม่ำไลน์ จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 

6,500 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0088 31-Mar-63

29
จัดซ้ือยำ Codeine CAP 10 MG + Glyceryl Guaiacolate CAP 100 MG จ ำนวน 2 

กระปุก
15,000.00            5,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สตำร์แล็บ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

5,000 บำท

บริษัทสตำร์แล็บ จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 

5,000 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0089 31-Mar-63

30 จัดซ้ือยำ Eperisone hydrochloride 50 mg จ ำนวน 1 กล่อง 2,342.23             2,129.30            วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 

รำคำท่ีเสนอ 2,129.30 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำ

ท่ีตกลงซ้ือ 2,129.30 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0090 31-Mar-63

31
จัดซ้ือยำ Rabies immunoglobulin, Horse (ERIG) 1000 IU in 5 ml vaccine จ ำนวน

 4 กล่อง
25,597.20           23,400.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

23,400 บำท

บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 

23,400 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0091 31-Mar-63

จัดซ้ือยำ จ ำนวน 2 รำยกำร

- Sertraline 50 mg tab จ ำนวน 50 กล่อง 30,174.00            3,103.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Ferrous fumarate 200 mg + vitamin (FBC) tab จ ำนวน 4 ขวด 1,783.32              3,638.00           วิธีเฉพำะเจำะจง

จัดซ้ือยำ จ ำนวน 11 รำยกำร

- Azithromycin 250 mg capsule จ ำนวน 400 กล่อง 40,000.00           23,540.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

- Dicloxacillin cap 250 mg cap จ ำนวน 15 กล่อง 8,265.75             7,950.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Efavirenz 600 mg tab จ ำนวน 35 ขวด 6,300.00             6,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง

27 ม๊.ค. 6322
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อนิสทรูเม้นท์ แล็ป 

รำคำท่ีเสนอ 1,480 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำท่ี

ตกลงซ้ือ 1,480 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0080

31-Mar-63

24
บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

10,530 บำท

บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 

10,530 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0084 31-Mar-63

26
บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 

64,392.60 บำท

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด รำคำท่ีตกลงซ้ือ 

64,392.60 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0086

31-Mar-63

32
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

 รำคำท่ีเสนอ 6,741 บำท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 

รำคำท่ีตกลงซ้ือ 6,741 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0092 31-Mar-63

33
องค์กำรเภสัชกรรมสำขำภำคเหนือ รำคำท่ี

เสนอ 90,187.04 บำท

องค์กำรเภสัชกรรมสำขำภำคเหนือ รำคำท่ีตก

ลงซ้ือ 90,187.04 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0093



ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

- Lamivudine 150 mg TAB จ ำนวน 15 ขวด 14,605.50            2,810.70            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg (LPV+RTV) จ ำนวน 2 ขวด 3,200.00             3,108.54            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Alcohol 70% 450 ml  จ ำนวน 200 ขวด 6,900.00             5,564.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Flumazenil INJ 0.5 MG /5ML 5 ml จ ำนวน 2 กล่อง 10,800.00            11,342.00           วิธีเฉพำะเจำะจง

- Prednisolone 5 mg tab จ ำนวน 10 ขวด 1,758.10              1,755.80            วิธีเฉพำะเจำะจง

- Amoxicillin  500 mg capsule จ ำนวน 30 กล่อง 25,519.50            19,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง

- Tenofovir 300 mg tab จ ำนวน 20 ขวด 6,840.00             6,840.00           วิธีเฉพำะเจำะจง

- Propranolol  HCl 10 mg tab จ ำนวน 12 กล่อง 1,500.00             1,476.00            วิธีเฉพำะเจำะจง

34 จ้ำงท ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2 รำยกำร               3,300.00 3,300.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต ดีไซน์ รำคำท่ีเสนอ 3,300 บำท ร้ำนอำร์ต ดีไซน์ รำคำท่ีตกลงจ้ำง 3,300 บำท รำคำต่ ำสุด 63127PS0022 06-Mar-63

35 จ้ำงเหมำบริกำรล้ำงเคร่ืองมือแพทย์              24,000.00             11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
โรงพยำบำลพะเยำรำม รำคำท่ีเสนอ 

11,000 บำท

โรงพยำบำลพะเยำรำม รำคำท่ีตกลงจ้ำง 

11,000 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PS0023 10-Mar-63

36 จ้ำงท ำป้ำยจรำจรและป้ำยบอกทำงพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 3 รำยกำร              26,600.00 26,600.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.เอส.กรุ๊ป รำคำท่ีเสนอ 26,600 บำท ร้ำน เค.เอส.กรุ๊ป รำคำท่ีตกลงจ้ำง 26,600 บำท รำคำต่ ำสุด 63127PS0026 19-Mar-63

จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000.00         

- ค่ำวัสดุน้ ำมันและเช้ือเพลิง เดือน มีนำคม 2563 58,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวันสิริ เซอร์วิส รำคำท่ี

เสนอ 58,500 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวันสิริ เซอร์วิส รำคำท่ีตกลง

ซ้ือ 58,500 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PE0328 16-Apr-63

1,272,988.94      

37

31-Mar-6333
องค์กำรเภสัชกรรมสำขำภำคเหนือ รำคำท่ี

เสนอ 90,187.04 บำท

องค์กำรเภสัชกรรมสำขำภำคเหนือ รำคำท่ีตก

ลงซ้ือ 90,187.04 บำท
รำคำต่ ำสุด 63127PO0093


