
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,050.00              11,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 11,050.00 บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0001

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 47,555.00              47,555.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 47,555.00 ร้านพงษ์ศักด์ิเครื องเขียน ราคาต  าสุด 61127PO0003

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 14,400.00              14,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 14,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ เอ ราคาต  าสุด 61127PO0004

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2561.......

(ช่ือหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....

วันท่ี .....1.... เดือน ....ตุลำคม.... พ.ศ. 2560 - วันท่ี .....31.... เดือน ....ธันวำคม.... พ.ศ. 2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว 52,778.00              52,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 52,778.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0005

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว 7,500.00               7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 7,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0006

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 92,000.00              92,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 92,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0007

4 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อลื น 14,700.00              14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 14,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0009

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,400.00              19,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 19,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0010

6 จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 34,100.00              34,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 34,100.00                   ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลายพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ ดีไซน์ ราคาต  าสุด 61127PS0001

7 จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 28,850.00              28,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 28,850.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลายพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ ดีไซน์ ราคาต  าสุด 61127PS0002

8 จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 55,000.00              55,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 55,000.00 ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท (สาขาพะเยา) ราคาต  าสุด 61127PS0003

9 จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 77,525.00              77,525.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 77,525.00                   ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลายพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ ดีไซน์ ราคาต  าสุด 61127PS0004

10 จัดจ้างวัสดุเครื องแต่งกาย 42,600.00              42,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 42,600.00 ร้านโมเดิร์นสูท ราคาต  าสุด 61127PS0005

11 จัดจ้างวัสดุเครื องแต่งกาย 67,400.00              67,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 67,400.00 ร้านทรัพย์ เทเลอร์ ราคาต  าสุด 61127PS0006

12 จัดจ้างติดต้ังผ้าม่านบริเวณส านักงาน 98,710.00              98,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 98,710.00 บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ ง คอร์ปอเรชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0007

13 จัดจ้างติดวอลเปเปอร์บริเวณห้องประทับ 42,285.00              42,285.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 42,285.00                   บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ ง คอร์ปอเรชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0008

14
จัดจ้างปูพรมบริเวณห้องประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี
89,623.00              89,623.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 89,623.00 บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ ง คอร์ปอเรชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0009

15 จัดจ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ 152,047.00            152,047.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 152,047.00 บริษัท แสนสุคนธ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0010

16
จัดจ้างถ่ายภาพในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา
6,000.00               6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.00 ร้านจามเทวีโฟโต้ ราคาต  าสุด 61127PS0011

17
จัดจ้างท ากรอบรูปพร้อมรูปถ่าย (ส าหรับคณะกรรมการอ านวยการ

ทางศูนย์การแพทย์ฯ)
53,000.00              53,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 53,000.00 ร้านจามเทวีโฟโต้ ราคาต  าสุด 61127PS0012

18

จัดจ้างท าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย

เดชวิกรม พระบรมราชชนกพร้อมกรอบรูปขนาด 208x238 ซม.และ

พ้ืนหลังขนาด 333x446 ซม.
193,500.00            193,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 193,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวีโชติ ราคาต  าสุด 61127PS0013

19

ค่าเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที นั ง เครื องยนต์ดีเซล (พร้อมพนักงาน

ขับรถ) จ านวน 1 คัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2566 ศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณผูกพัน 5 ปี

 (งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 9 เดือน)
278,100.00            278,100.00 E-bidding 278,100.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ราคาต  าสุด 61127PS0014

20
จัดจ้างจัดท าหนังสือรายงานผลการด าเนินงาน ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
20,400.00              20,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,400.00 ร้านโรงพิมพ์พิมพ์ดีเซ็นเตอร์พลัส ราคาต  าสุด 61127PS0015

21 จัดจ้างค่าวัสดุส านักงาน 7,170.00               7,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 7,170.00 ร้านพงษ์ศักด์ิเครื องเขียน ราคาต  าสุด 61127PS0016

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2561.......

(ช่ือหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....

วันท่ี .....1.... เดือน ...มกรำคม.... พ.ศ. 2561 - วันท่ี .....31.... เดือน ....มีนำคม.... พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อลื น 17,710.00              17,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 17,710.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0011

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว 15,750.00              15,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 15,750.00 โรงงาน น้ าดื ม ละมุน ราคาต  าสุด 61127PO0012

3 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อลื น 17,140.00              17,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 17,140.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0013

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,500.00              10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 10,500.00 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0014

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว 1,800.00                1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์ศักด์ิเครื องเขียน ราคาต  าสุด 61127PO0015

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 74,650.00              74,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 74,650.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0016

7 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อลื น 21,320.00              21,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 21,320.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0017

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว 22,075.00              22,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 22,075.00 บริษัท สัมมา โซลูชั นส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0018

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,800.00                8,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 8,800.00 บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0019

10 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว 15,000.00              15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 ร้านลลิล ราคาต  าสุด 61127PO0020

11
จัดจ้างเหมาท าความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
180,700.00            180,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 180,700.00 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0017

12 จัดจ้างค่าวัสดุส านักงาน 34,400.00              34,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 34,400.00 ร้านพีอาร์ มีเดีย ราคาต  าสุด 61127PS0018

13

จัดจ้างท าครุภัณฑ์เพื อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วย

อุบัติเหตุและการแพทย์ พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ

รักษาพยาบาลแบบครบวงจร จ านวน 3 รายการ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2561 (ชุดที  11 จ านวน 110 รายการ)

15,300,000.00        15,300,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 15,300,000.00              บริษัท เอส.เค เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0020

14

จัดจ้างท าครุภัณฑ์เพื อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วย

อุบัติเหตุและการแพทย์ พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ

รักษาพยาบาลแบบครบวงจร จ านวน 3 รายการ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2561

11,200,000.00        12,600,000.00           E-bidding 11,200,000.00              บริษัท วรวุฒิเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0022

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2561.......

(ช่ือหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....

วันท่ี .....1.... เดือน ...เมษำยน... พ.ศ. 2561 - วันท่ี .....30.... เดือน ...มิถุนำยน... พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 100,355.00            100,355.00               วิธีเฉพาะเจาะจง 100,355.00                  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์ศักด์ิเครื องเขียน ราคาต  าสุด 61127PO0021

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว 43,364.00              43,364.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง 43,364.00                   บริษัท สัมมา โซลูชั นส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0022

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,230.00              18,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 18,230.00 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0023

4 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อลื น 18,230.00              18,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 18,230.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0024

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,500.00              17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 17,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ซัพพลาย โอ เอ ราคาต  าสุด 61127PO0025

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว 59,180.00              59,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 59,180.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีวายเฮ้าส์แวร์ซัพพลาย ราคาต  าสุด 61127PO0027

7 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อลื น 23,740.00              23,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 23,740.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0029

8 จัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ก าจัดสิ งปฎิกูล) 20,000.00              20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต  าสุด 61127PO0036

9 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อลื น 41,370.00              41,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 41,370.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ราคาต  าสุด 61127PO0037

10 จัดจ้างค่าวัสดุส านักงาน 6,560.00                6,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 6,560.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์ศักด์ิเครื องเขียน ราคาต  าสุด 61127PS0019

11
จ้างล้างถังเก็บน้ าใต้ดินภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา
5,000.00                5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.00 นางสาวสุวิตรา พุทธแก้ว ราคาต  าสุด 61127PS0021

12

ครุภัณฑ์ เพื อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพเยา เพื อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ

การแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ

รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที 1)

17,795,000.00        17,795,000.00 E-bidding 17,795,000.00 บริษัท ไพรเมซี  ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0034

13

จัดซ้ือครุภัณฑ์ เพื อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพเยา เพื อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วย

อุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ

บริการรักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที  2)

21,100,000.00        21,100,000.00 E-bidding 21,100,000.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ราคาต  าสุด 61127PO0033

14

ครุภัณฑ์ เพื อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ

การแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ

รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที  3,4)

111,662,182.00      111,662,182.00         E-bidding 111,662,182.00            บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0035

15

จัดซ้ือครุภัณฑ์เพื อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพเยา เพื อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ

การแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ

รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที  5,6)

17,999,000.00        17,999,000.00 E-bidding 17,999,000.00 บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั นแนล จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0030

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 4 ประจ ำปีงบประมำณ 2561.......

(ช่ือหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....

วันท่ี .....1.... เดือน ...กรกฎำคม.... พ.ศ. 2561 - วันท่ี .....30.... เดือน ....กันยำยน.... พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ.......ไตรมำส 4 ประจ ำปีงบประมำณ 2561.......

(ช่ือหน่วยงำน)....ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ.....

วันท่ี .....1.... เดือน ...กรกฎำคม.... พ.ศ. 2561 - วันท่ี .....30.... เดือน ....กันยำยน.... พ.ศ. 2561

16

จัดซ้ือครุภัณฑ์เพื อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพเยา เพื อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ

การแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ

รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที  7)

6,000,000.00          6,000,000.00 E-bidding 6,000,000.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0032

17

จัดซ้ือครุภัณฑ์เพื อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพเยา เพื อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ

การแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ

รักษาพยาบาลแบบครบวงจร(ชุดที  8)

27,820,000.00        27,820,000.00 E-bidding 27,820,000.00 บริษัท ทัศจินดา จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0031

18

จัดซ้ือครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยอุบัติเหตุและ

การแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและบริการ

รักษาพยาบาลแบบครบวงจร (ชุดที  9)

16,595,700.00        16,595,700.00           E-bidding 16,595,700.00             บริษัท ซี.วาย.อีควิปเม้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PO0026

19
จัดจ้างท างานชุดผ้าปูเตียง เส้ือผ้าผู้ป่วย พนักงาน ส าหรับ 60 เตียง 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 1 ชุด
694,251.00            1,000,000.00 E-bidding 694,251.00 บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0023

20 จัดจ้างค่าวัสดุส านักงาน 73,800.00              73,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 73,800.00 บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0024

21

จัดจ้างที ปรึกษางานออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและ

การเงินกระบวนการควบคุมงบประมาณและพัสดุ และระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา

7,500,000.00          7,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 7,500,000.00 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด ราคาต  าสุด 61127PS0025


