
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดท่ี 1 จ านวน 32 รายการ 
(รายการท่ี 1-32)
ไม่มีผู้เสนอราคา

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดท่ี 2 จ านวน 62 รายการ 
(รายการท่ี 33-94)
บริษัท อีซ่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 2,415,450.00 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดท่ี 3 จ านวน 1 รายการ 
(รายการท่ี 95)
บริษัท อีซ่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,000,000.00 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดท่ี 4 จ านวน 1 รายการ 
(รายการท่ี 96)
บริษัท อีซ่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,800,000.00 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดท่ี 5 จ านวน 1 รายการ 
(รายการท่ี 97)
บริษัท อีซ่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 2,160,000.00 บาท

2 ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) ไม่น้อยกว่า 11 ทีน่ัง จ านวน 1
 คัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,995,000.00         1,995,000.00         e-bidding 1.หจก.วันสิริ เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 1,860,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,737,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 1,737,000.00     ราคาต่ าสุด 18/2563 13 กุมภาพันธ์ 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 1 จ านวน 
53 รายการ (รายการท่ี 1 - 53)
1.บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 524,442.00 บาท
2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
ไม่ผ่านการพิจารณา

 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 524,442.00       ราคาต่ าสุด

7,375,450.00     ราคาต่ าสุด 17/2563 3 กุมภาพันธ์ 2563

3 ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 8 ชุด (389 
รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,198,555.00         3,198,555.00         e-bidding บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
19/2563

28 กุมภาพันธ์ 2563
วงเงิน 524,442.00 บาท

1 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 97 รายการ 
(โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาวะ
องค์รวมของผู้สูงอายุตามระดับความสามารถในการท า
หน้าท่ีของร่างกายของผู้สูงอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9,260,400.00         9,260,400.00         e-bidding บริษัท อีซ่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2563

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
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วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2563

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 2 จ านวน 4
 รายการ (รายการท่ี 54 - 57) และ ชุดท่ี 3 
จ านวน 45 รายการ (รายการท่ี 58 - 102)
บริษัท เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 374,700.00 บาท

บริษัท เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 374,700.00       ราคาต่ าสุด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 4 จ านวน 
27 รายการ (รายการท่ี 103 - 129)
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  
ไม่ผ่านการพิจารณา

ราคาต่ าสุด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 5 จ านวน 
51 รายการ (รายการท่ี 130 - 180)
1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 513,780.00 บาท

บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 513,780.00       ราคาต่ าสุด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 6 จ านวน 
62 รายการ (รายการท่ี 181 - 242) และ ชุดท่ี 7 
จ านวน 89 รายการ (รายการท่ี 243 - 331)
1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2. บริษัท ที. เอฟ พลัส จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 810,635.00 บาท

 บริษัท ที. เอฟ พลัส จ ากัด 810,635.00       ราคาต่ าสุด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 8 จ านวน 
58 รายการ (รายการท่ี 332 - 389)
บริษัท ที. เอฟ พลัส จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 470,530.00 บาท

บริษัท ที. เอฟ พลัส จ ากัด 470,530.00       ราคาต่ าสุด

บริษัท เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

20/2563
27 กุมภาพันธ์ 2563

วงเงิน 374,700.00 บาท

บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
21/2563

5 มีนาคม 2563
วงเงิน 513,780.00 บาท

บริษัท ที. เอฟ พลัส จ ากัด
22/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563
วงเงิน 1,281,165.00 บาท

3 ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 8 ชุด (389 
รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,198,555.00         3,198,555.00         e-bidding


