
1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 21,000.00            21,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

 ราคาท่ีเสนอ 21,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 

ราคาท่ีตกลงเช่า 21,000 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาเลขท่ี 

001/2563
30-Sep-62

2 เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 9 เคร่ือง (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 35,700.00           35,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านโปรเจ็ค ก๊อปป้ี โดยนายชาคริส ค าดี

 ราคาท่ีเสนอ 35,700 บาท

ร้านโปรเจ็ค ก๊อปป้ี โดยนายชาคริส ค าดี 

ราคาท่ีตกลงเช่า 35,700 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาเลขท่ี 

002/2563
30-Sep-62

3 เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์สี A4 จ านวน 5 เคร่ือง (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 22,500.00           22,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านโปรเจ็ค ก๊อปป้ี โดยนายชาคริส ค าดี

 ราคาท่ีเสนอ 22,500 บาท

ร้านโปรเจ็ค ก๊อปป้ี โดยนายชาคริส ค าดี 

ราคาท่ีตกลงเช่า 22,500 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาเลขท่ี 

003/2563
30-Sep-62

4
จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ

 จ านวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
             90,000.00            25,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาเจสติก โปรดักท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

25,500 บาท

บริษัท มาเจสติก โปรดักท์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง

 25,500 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาเลขท่ี 

004/2563
01-Oct-62

5
จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ 

จ านวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
             95,000.00            95,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 95,000 บาท

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 

ราคาท่ีตกลงจ้าง 95,000 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาเลขท่ี 

005/2563
01-Oct-62

6 จัดซ้ือกระดาษ A4 ส าหรับใช้พิมพ์งาน จ านวน 500 รีม 47,500.00           47,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพงษ์ศักด์ิเคร่ืองเขียน 

ราคาท่ีเสนอ 46,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพงษ์ศักด์ิเคร่ืองเขียน 

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 46,500 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0001 28-Oct-62

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ               2,000.00 2,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมพงษ์การเกษตร ราคาท่ีเสนอ 2,000 

บาท

ร้านสมพงษ์การเกษตร ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 

บาท
ราคาต่ าสุด 63127P00002 28-Oct-62

8 จ้างบริการซักแห้ง ชุดผ่าตัด จ านวน 10 ชุด 800.00                800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดารุวัลย์  สักลอ ราคาท่ีเสนอ 800 บาท นางสาวดารุวัลย์  สักลอ ราคาท่ีตกลงจ้าง 800 บาท ราคาต่ าสุด 63127PS0002 28-Oct-62

9 จ้างเหมาบริการแปรผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินท่ัวไป จ านวน 1 งาน              16,800.00             16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางนันทิการ์  สันสุวรรณ ราคาท่ีเสนอ 

16,800 บาท

นางนันทิการ์  สันสุวรรณ ราคาท่ีตกลงจ้าง

 16,800 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PS0003 31-Oct-62

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000.00         

- ค่าวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิง เดือน ตุลาคม 2562 108,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี

เสนอ 108,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ 108,200 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PE0081 27-Nov-62

375,000.00        

ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ


