
1 จัดซ้ือถังดับเพลิง Class A,B,C,D และ K ขนาด 10 ปอนด์ จ านวน 10 ถัง                 39,000.00              39,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพรรษาเวชภัณฑ์ ราคา

ท่ีเสนอ 39,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพรรษาเวชภัณฑ์ ราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 39,000 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0039 13-Feb-63

2 จัดซ้ือชุดตรวจหาเช้ือไข้หวัดใหญ่ Influenza A/B (Capilia) 20 test จ านวน 15 กล่อง 54,000.00               54,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

54,000 บาท

บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ

 54,000 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0040 13-Feb-63

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (อุปกรณ์ป้องกันและช่วยพยุง) จ านวน 12 รายการ

- Face Shield (หน้ากากป้องกันอันตรายแบบเต็มใบหน้า) จ านวน 5 ช้ิน 575.00                    575.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

- ถุงมือใช้แล้วท้ิง แบบไม่มีแป้ง เบอร์ S จ านวน 60 กล่อง 8,100.00                 9,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง

- ถุงมือใช้แล้วท้ิง แบบไม่มีแป้ง เบอร์ M จ านวน 40 กล่อง 5,400.00                 6,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- ถุงมือใช้แล้วท้ิง แบบมีแป้ง เบอร์ S จ านวน 60 กล่อง 5,100.00                 5,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- ถุงมือใช้แล้วท้ิง แบบมีแป้ง เบอร์ M จ านวน 40 กล่อง 3,400.00                 3,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Disposable cord clamp sterile (หมวกคลุมผมใช้แล้วท้ิง) จ านวน 1 ลัง 900.00                   900.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

- ไม้ค้ ายัน (Crutches) No. S จ านวน 10 อัน 3,500.00                 3,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง

- ไม้ค้ ายัน (Crutches) No. M จ านวน 14 อัน 4,900.00                 4,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- ไม้ค้ ายัน (Crutches) No .L จ านวน 4 อัน 1,400.00                 1,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Walker (อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา) จ านวน 2 อัน 3,000.00                 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง

- Cane (ไม้เท้า ขาเดียว) จ านวน 2 อัน 1,300.00                 1,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Tripod cane (ไม้เท้าแบบ 3 ขา) จ านวน 2 อัน 1,360.00                 1,360.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

4 จัดซ้ือ Surgical mask (หน้ากาอนามัย แบบคล้องหู) จ านวน 40 กล่อง 2,120.00                 2,120.00              วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรดด้ิง 

ราคาท่ีเสนอ 2,120 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคา

ท่ีตกลงซ้ือ 2,120 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0042 13-Feb-63

จัดซ้ือยา จ านวน 3 รายการ

- Pseudoephredrine 60 mg tab จ านวน 5 กล่อง 3,300.00                 3,125.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Methyl salicylate+menthol+camphor 25 g cream จ านวน 6 กล่อง 4,000.00                 4,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Methylphenidate 10 mg tab  จ านวน 6 กล่อง 4,800.00                 12,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

6 จัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับใช้ผ่าตัด จ านวน 4 ตัว                 59,600.00              59,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพรรษาเวชภัณฑ์ ราคา

ท่ีเสนอ 59,600 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพรรษาเวชภัณฑ์ ราคาท่ีตก

ลงซ้ือ 59,600 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0044 17-Feb-63

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (ชุดฉีดยาชาเพล็กซัส) จ านวน 2 รายการ

- Sonoplex stim with facet tip 22Gx50mm. (ชุดฉีดยาชาเพล็กซัส ขนาด 

22Gx50mm.) จ านวน 50 ช้ิน
35,000.00               35,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

- Sonoplex stim with facet tip 21Gx100mm. (ชุดฉีดยาชาเพล็กซัส ขนาด 

22Gx50mm.) จ านวน 50 ช้ิน
35,000.00               35,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

3
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรรษาเวชภัณฑ์ 

ราคาท่ีเสนอ 41,435 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 41,435 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0041 13-Feb-63

17-Feb-63

5
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ราคาท่ีเสนอ 19,925 บาท

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคา

ท่ีตกลงซ้ือ 19,925 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0043 13-Feb-63

7
บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

70,000 บาท

บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

70,000 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0045



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา จ านวน 3 รายการ

- เอี้ยมพลาสติกแขนยาว แบบใช้แล้วท้ิง จ านวน 500 ตัว 5,500.00                 5,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง

- EYE PAD ผ้าปิดตา จ านวน 2 กล่อง 240.00                    240.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

- ไม้กดล้ินปลอดเช้ือ แบบใช้แล้วท้ิง จ านวน 5 กล่อง 600.00                   600.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (จ านวน 19 รายการ)

- ถุงมือยางไนไตรสีฟ้า เบอร์ S จ านวน 15 กล่อง 3,000.00                 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง

- ถุงมือยางไนไตรสีฟ้า เบอร์ M จ านวน 20 กล่อง 4,000.00                 4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- ถุงมือยางไนไตรสีฟ้า เบอร์ L จ านวน 10 กล่อง 2,000.00                 2,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง

- ถุงยางอนามัย 49 มม. จ านวน 5 กล่อง 1,000.00                 1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- สาย Cut down FR 2.5 จ านวน 30 เส้น 900.00                   900.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

- สาย Cut down FR 3.0 จ านวน 40 เส้น 1,200.00                 1,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- สาย Cut down FR 6.0 จ านวน 46 เส้น 1,380.00                 1,380.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- สาย Cut down FR 7.5 จ านวน 10 เส้น 300.00                    300.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

- Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula No.4 (ท่อเจาะคอส าหรับ

ผู้ใหญ่ เบอร์ 4) จ านวน 5 กล่อง
12,500.00                12,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

- Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula No.6 (ท่อเจาะคอส าหรับ

ผู้ใหญ่ เบอร์ 6) จ านวน 5 กล่อง
12,500.00                12,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

- Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula No.8 (ท่อเจาะคอส าหรับ

ผู้ใหญ่ เบอร์ 8) จ านวน 5 กล่อง
12,500.00                12,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

- Scalp vein normal No.18 (เข็มแทงเส้นเลือดแบบปีกผีเส้ือ เบอร์ 18) จ านวน 5 

กล่อง
1,625.00                 1,625.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Scalp vein normal No.20 (เข็มแทงเส้นเลือดแบบปีกผีเส้ือ เบอร์ 20) จ านวน 5

 กล่อง
1,625.00                 1,625.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Scalp vein normal No.21 (เข็มแทงเส้นเลือดแบบปีกผีเส้ือ เบอร์ 21) จ านวน 5 

กล่อง
1,625.00                 1,625.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Scalp vein normal No.22 (เข็มแทงเส้นเลือดแบบปีกผีเส้ือ เบอร์ 22) จ านวน 5

 กล่อง
1,625.00                 1,625.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Scalp vein normal No.23 (เข็มแทงเส้นเลือดแบบปีกผีเส้ือ เบอร์ 23) จ านวน 5

 กล่อง
1,625.00                 1,625.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Scalp vein normal No.24 (เข็มแทงเส้นเลือดแบบปีกผีเส้ือ เบอร์ 24) จ านวน 5

 กล่อง
1,625.00                 1,625.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Scalp vein normal No.25 (เข็มแทงเส้นเลือดแบบปีกผีเส้ือ เบอร์ 25) จ านวน 5

 กล่อง
1,625.00                 1,625.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

- Scalp vein normal No.27 (เข็มแทงเส้นเลือดแบบปีกผีเส้ือ เบอร์ 27) จ านวน 5

 กล่อง
1,625.00                 1,625.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

17-Feb-63

8
บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

6,340 บาท

บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,340

 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0046 17-Feb-63

9
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคา

ท่ีเสนอ 64,280 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 64,280 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0047



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10
จัดซ้ือยา Orphenadrine citrate 35 mg + paracetamal 450 mg tab จ านวน 12 

กล่อง
14,520.00                3,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโปลิฟาร์ม ราคาท่ีเสนอ 3,600 บาท บริษัทโปลิฟาร์ม ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,600 บาท ราคาต่ าสุด 63127PO0048 17-Feb-63

11 จัดซ้ือยา Diazepam  5 mg tab จ านวน 3 กระปุก 2,000.00                 1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน ราคาท่ีเสนอ

 1,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

1,500 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0050 17-Feb-63

12 จัดซ้ือตู้เย็นเก็บเลือด จ านวน 1 เคร่ือง                198,000.00             198,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 198,000 บาท

บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล 

จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 198,000 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0051 17-Feb-63

13 จัดซ้ือเคร่ืองป่ันส าหรับธนาคารเลือด จ านวน 1 เคร่ือง                140,000.00             140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล 

จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 140,000 บาท

บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล 

จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 140,000 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0051 17-Feb-63

14 จัดซ้ือฉากตะก่ัวป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ จ านวน 1 ชุด 25,000.00               25,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บีลีฟ วินน์  จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 

25,000 บาท

บริษัท บีลีฟ วินน์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

25,000 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0052 25-Feb-63

15 จัดซ้ือยา Naproxen 250 mg tab จ านวน 50 กล่อง 19,516.80                19,516.80            วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด ราคาท่ี

เสนอ 5,250 บาท

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด ราคาท่ีตก

ลงซ้ือ 5,250 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PO0053 26-Feb-63

16 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จ านวน 1 งาน                  75,868.42              75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ 75,000 บาท

บริษัทภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ากัด  

ราคาท่ีตกลงจ้าง 75,000 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PS0018 04-Feb-63

17 จ้างท าป้ายพร้อมติดต้ัง ภายในศูนย์การแพทย์ฯ จ านวน 7 รายการ                  54,400.00              43,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เอส.กรุ๊ป ราคาท่ีเสนอ 43,400 บาท ร้าน เค.เอส.กรุ๊ป ราคาท่ีตกลงจ้าง 43,400 บาท ราคาต่ าสุด 63127PS0021 14-Feb-63

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000.00             

- ค่าวัสดุน้ ามันและเช้ือเพลิง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 67,050.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี

เสนอ 67,050 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ 67,050 บาท
ราคาต่ าสุด 63127PE0262 10-Mar-63

           929,766.80 
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