แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

วิธีเฉพำะเจำะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษัท ภัทร เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 12,300 บำท
บริษัท ภัทร เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
วิธีเฉพำะเจำะจง
รำคำที่เสนอ 5,250 บำท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
วิธีเฉพำะเจำะจง
รำคำที่เสนอ 98,520 บำท

1

จัดซื้อหลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ LED 16 วัตต์ จำนวน 100 หลอด

12,500.00

12,500.00

2

จัดซื้อหลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ LED 8 วัตต์ จำนวน 50 หลอด

5,250.00

5,250.00

3

จัดซื้อน้ำยำเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติกำรเทคนิคกำรแพทย์ 12 รำยกำร

98,520.00

98,520.00

4

จัดซื้อชุดตรวจ DM HIV Ag/Ab Combo strip 100 test (ชุดตรวจเชื้อเอชไอวี
แอนติเจน แอนติบอดี คอมโบ ดี เทอร์เมน) จำนวน 1 กล่อง

15,000.00

15,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ซัมเมด จำกัด รำคำที่เสนอ
15,000 บำท

5

จัดซื้อ KHB HIV V2 50 test (ชุดตรวจเชื้อเอชไอวี เคเอชบี) จำนวน 1 กล่อง

4,750.00

4,750.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

6

จัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

32,000.00

32,000.00

7

จ้ำงเหมำบริกำรซก อบ รีด ผ้ำผู้ป่วยและผ้ำต่ำงๆ แบบรำคำคงที่ไม่จำกัดปริมำณ
จำนวน 9 เดือน (เดือนมกรำคม 2563 - กันยำยน 2563)

153,000.00

8

จ้ำงเหมำบริกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนเทคนิคกำรแพทย์
จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2563 - กันยำยน 2563)

9

ผูท้ ี่ได้การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
บริษัทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 12,300 บำท
บริษัทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 5,250 บำท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
รำคำที่ตกลงจ้ำง 98,520 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รำคำต่ำสุด

63127P00032

06-Jan-63

รำคำต่ำสุด

63127P00032

06-Jan-63

รำคำต่ำสุด

63127PO0034

14-Jan-63

บริษัท ซัมเมด จำกัด รำคำที่ตกลงซื้อ
15,000 บำท

รำคำต่ำสุด

63127PO0035

15-Jan-63

บริษัท ไฟท์ติ้ง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เซลส์แอนด์
เซอร์วิสเซส จำกัด รำคำที่เสนอ 4,750 บำท

บริษัท ไฟท์ติ้ง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เซลส์แอนด์
เซอร์วิสเซส จำกัด รำคำที่ตกลงซื้อ 4,750 บำท

รำคำต่ำสุด

63127PO0036

15-Jan-63

วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล
จำกัด รำคำที่เสนอ 32,000 บำท

บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล
จำกัด รำคำที่ตกลงซื้อ 32,000 บำท

รำคำต่ำสุด

63127PO0037

28-Jan-63

153,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท มำเจสติก โปรดักท์ จำกัด รำคำที่
เสนอ 153,000 บำท

บริษัท มำเจสติก โปรดักท์ จำกัด รำคำที่ตก
ลงจ้ำง 153,000 บำท

รำคำต่ำสุด

008/2563

02-Jan-63

270,000.00

481,020.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็บ จำกัด รำคำ บริษัท กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็บ จำกัดรำคำที่
ที่เสนอ 481,020 บำท
ตกลงจ้ำง 481,020 บำท

รำคำต่ำสุด

009/2563

02-Jan-63

จ้ำงบำรุงรักษำเครื่องผลิตอำกำศอัดทำงกำรแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง

7,490.00

7,490.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอส.คอมเพรสด์ แอร์ จำกัด รำคำที่ บริษัท เอส.คอมเพรสด์ แอร์ จำกัด รำคำที่ตก
เสนอ 7,490 บำท
ลงจ้ำง 7,490 บำท

รำคำต่ำสุด

63127PS0012

24-Jan-63

10

จ้ำงเหมำบริกำร ขนย้ำยและกำจัดขยะติดเชื้อ ขยะเคมี และขยะอันตรำย แบบรำคำ
คงที่ไม่จำกัดปริมำณ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 - ธันวำคม 2562

90,000.00

17,032.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี
รำคำที่เสนอ 17,032 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี รำคำที่
ตกลงจ้ำง 17,032 บำท

รำคำต่ำสุด

63127PS0013

27-Jan-63

11

จ้ำงทำตรำปั๊ม แบบหมึกในตัว จำนวน 3 รำยกำร

4,260.00

4,260.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดพงษ์ศักดิ์เครื่องเขียน
รำคำที่เสนอ 4,260 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดพงษ์ศักดิ์เครื่องเขียน รำคำที่
ตกลงจ้ำง 4,260 บำท

รำคำต่ำสุด

63127PS0014

28-Jan-63

76,370.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดวันสิริ เซอร์วิส รำคำที่
เสนอ 76,370 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดวันสิริ เซอร์วิส รำคำที่ตกลง
ซื้อ 76,370 บำท

รำคำต่ำสุด

63127PE0246

25-Feb-63

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
12

- ค่ำวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง เดือน มกรำคม 2563

300,000.00

907,192.00

