
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

1 ประกวดราคาเช่ารถตู้ 12 ท่ีน่ัง(ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 1
 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1,995,000.00                   1,995,000.00               e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,884,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต
ราคาท่ีเสนอ 1,860,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 1,860,000.00        ราคาต่ าสุด 48/2562 10 เมษายน 2562

2 ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) ๑๒ ท่ีน่ัง (พร้อมพนักงานขับรถ) 
จ านวน ๑ คัน คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1,995,000.00                   1,995,000.00               e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,884,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 1,884,000.00        ราคาต่ าสุด 49/2562 24 เมษายน 2562

3 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 56 รายการ งบประมาณแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,837,600.00                   2,837,600.00               e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 2,825,600 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 2,825,600.00        ราคาต่ าสุด 50/2562 11 เมษายน 2562

4 ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) ๑๒ ท่ีน่ัง จ านวน ๑ คัน (พร้อม
พนักงานขับรถ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๗ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,995,000.00                   1,995,000.00               e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 
ราคาท่ีเสนอ 1,908,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 1,908,000.00        ราคาต่ าสุด 51/2562 10 เมษายน 2562

5 ประกวดราคาเช่ารถตู้(ดีเซล) 12 ท่ีน่ัง จ านวน ๑ คัน (พร้อมพนักงาน
ขับรถ)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๗ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1,995,000.00                   1,995,000.00               e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,884,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 1,884,000.00        ราคาต่ าสุด 52/2562 24 เมษายน 2562

6 ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) ๑๒ ท่ีน่ัง พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน
 ๑ คัน คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1,995,000.00                   1,995,000.00               e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,884,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 1,884,000.00        ราคาต่ าสุด 53/2562 24 เมษายน 2562

7 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 11 รายการ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,059,800.00                   3,059,800.00               e-bidding บริษัท กรุงเทพ ไซเอนติฟิค แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด 
3,059,000 บาท
บริษัท ซีไอดิสก์ (ประเทศไทย) จ ากัด  3,050,900 บาท

บริษัท ซีไอดิสก์ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,050,000.00        ราคาต่ าสุด 54/2562 2 พฤษภาคม 2562

8 ประกวดราคาเช่ารถตู้ 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 
1 คัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2567 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1,995,000.00                   1,995,000.00               e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,884,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 
ราคาท่ีเสนอ 1,920,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 1,884,000.00        ราคาต่ าสุด 55/2562 24 เมษายน 2562

9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,396,930.21                   1,396,390.21               e-bidding 1.บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,390,000 บาท
2.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,375,000 บาท

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 1,375,000.00        ราคาต่ าสุด 56/2562 30 เมษายน 2562

10 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,489,000.00                   1,490,143.00               e-bidding 1.บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,450,100 บาท
2.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,400,000 บาท

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 1,400,000.00        ราคาต่ าสุด 57/2562 23 พฤษภาคม 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 1 จ้างเหมาซักอบรีดเส้ือผ้าของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
บุญญาดา วงศ์ปัญญา ราคาท่ีเสนอ 1,881,000 บาท

บุญญาดา วงศ์ปัญญา 1,881,000.00        ราคาต่ าสุด 58/2562 13 พฤษภาคม 2562

รายการท่ี 2 จ้างเหมาซักอบรีดเส้ือผ้าของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
 เอ้ืองไหม ซัก อบ รีด ราคาท่ีเสนอ 2,139,500 บาท

เอ้ืองไหม ซัก อบ รีด 2,139,500.00        ราคาต่ าสุด 59/2562 13 พฤษภาคม 2562

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 1 รายการท่ี 1-88
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 260.892.62
3.บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 267,373 บาท

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด
ชุดท่ี 1, 4, 5, 6

956,947.86          ราคาต่ าสุด 60/2562 11 มิถุนายน 2562

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 2 รายการท่ี 89-96
1.บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 22,072 บาท
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 42,209.02 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด
ชุดท่ี 2, 10

38,742.00            ราคาต่ าสุด 61/2562 2 กรกฎาคม 2562

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 3 รายการท่ี 97-109
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 57,255.70 บาท
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 60,134 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป
ชุดท่ี 3, 11

231,896.82          ราคาต่ าสุด 62/2562 12 มิถุนายน 2562

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 4 รายการท่ี 110-120
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 64,933.59 บาท

บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด
ชุดท่ี 4

521,970.00          ราคาต่ าสุด 63/2562 12 มิถุนายน 2562

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 5 รายการท่ี 121-130
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 25,948.27 บาท

หจก. ศิริปัญญา เทรดด้ิง 
ชุดท่ี8, 9

225,591.00          ราคาต่ าสุด 64/2562 19 มิถุนายน 2562

11 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เส้ือผ้าของนักเรียนหอพัก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,020,500.00                   4,020,500.00               e-bidding

12 ประกวดราคาซ้ือวัสดุการศึกษา(วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) 
จ านวน 11 ชุด (359 รายการ) คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,546,925.00                   2,546,925.00               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 6 รายการท่ี 131-196
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 853,112 บาท
3.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 605,173.38 บาท
4.บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 928,454.90 บาท
5.หจก. ศิริปัญญา เทรดด้ิง 
ราคาท่ีเสนอ 851,514.99 บาท

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 7 รายการท่ี 197-279
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ไม่ผ่านการพิจารณา
3.บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 521,970 บาท
4.หจก. ศิริปัญญา เทรดด้ิง 
ไม่ผ่านการพิจารณา

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 8 รายการท่ี 280-285
1.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 457,805.06 บาท
2.หจก. ศิริปัญญา เทรดด้ิง 
ราคาท่ีเสนอ 66,272.25 บาท

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 9 รายการท่ี 256-316
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ไม่ผ่านการพิจารณา
3.หจก. ศิริปัญญา เทรดด้ิง 
ราคาท่ีเสนอ 159,318.75 บาท

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 10 รายการท่ี 317-326
บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ16,670 บาท

12 ประกวดราคาซ้ือวัสดุการศึกษา(วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) 
จ านวน 11 ชุด (359 รายการ) คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,546,925.00                   2,546,925.00               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุการศึกษา(วิทยาศาสตร์) ชุดท่ี 11 รายการท่ี 327-359
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 174,641.12 บาท
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 207,703.78 บาท
3.หจก. ศิริปัญญา เทรดด้ิง 
ไม่ผ่านการพิจารณา

13 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถรับรอง) จ านวน 4 คัน กองการ
เจ้าหน้าท่ี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6,264,000.00                   6,264,000.00               e-bidding 1.บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,462,136 บาท
2.บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,879,200 บาท
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส
 จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,932,080 บาท
4.บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซ่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 6,163,200 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงม่วนอินทราณี 
ไม่ผ่านการพิจารณา

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จ ากัด 4,879,200.00        ราคาต่ าสุด 65/2562 31 พฤษภาคม 2562

14 ประกวดราคาซ้ือหนังสือประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 310 
รายการ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,001,007.00                   1,001,007.00               e-bidding 1.บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์(ปทุมธานี) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,001,007 บาท
2.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ไม่ผ่านการพิจารณา

บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์(ปทุมธานี) จ ากัด 1,001,007.00        ราคาต่ าสุด 66/2562 30 พฤษภาคม 2562

15 ประกวดราคาซ้ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP การเช่ือมโยง
ระบบบริหารโรงพยาบาล ส าหรับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

45,215,500.00                 45,215,500.00              e-bidding 1.บริษัท วิชัยเทรดด้ิง (1983) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 45,211,500 บาท
2.บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 45,209,000 บาท
3.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
ราคาเสนอท่ี 45,200,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 45,100,000.00      ราคาต่ าสุด 67/2562 23 พฤษภาคม 2562

16 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ระบบเคร่ืองแม่ข่าย ส่วนกลาง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6,498,000.00                   6,498,000.00               e-bidding 1.บริษัท วิชัยเทรดด้ิง (1983) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 6,496,000 บาท
2.บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 6,494,000 บาท
3.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 6,490,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 4,480,000.00        ราคาต่ าสุด 68/2562 30 พฤษภาคม 2562

17 ประกวดราคาซ้ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ระยะท่ี ๒ จ านวน ๗ รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

51,240,000.00                 51,240,000.00              e-bidding 1.บริษัท วิชัยเทรดด้ิง (1983) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 51,236,000 บาท
2.บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 51,219,000 บาท
3.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 51,210,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 51,160,000.00      ราคาต่ าสุด 69/2562 13 มิถุนายน 2562

12 ประกวดราคาซ้ือวัสดุการศึกษา(วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) 
จ านวน 11 ชุด (359 รายการ) คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,546,925.00                   2,546,925.00               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 3/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

18 ประกวดราคาซ้ือสิทธ์ิการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับสถาบันการศึกษา
(Microsoft Enrollment for Education Solution) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,200,000.00                   3,200,000.00               e-bidding 1.บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,195,000 บาท
2.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,190,000 บาท
3.บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,199,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 3,190,000.00        ราคาต่ าสุด 70/2562 21 มิถุนายน 2562

19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

5,000,000.00                   500,139.04                  e-bidding 1.บ้านลมเย็นแพร่ 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงม่วนอินทราณี  
ไม่ผ่านการพิจารณา
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ ราคาท่ี
เสนอ 4,900,000 บาท
4.ดี เอ็นจีเนียร่ิง ดีไซน์ 
ไม่ผ่านการพิจารณา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ 4,750,000.00        ราคาต่ าสุด 71/2562 21 มิถุนายน 2562

20 ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) ๑๒ ท่ีน่ัง พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน
 ๑ คัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๗ คณะนิติศาสตร์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,995,000.00                   1,995,000.00               e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,884,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 1,884,000.00        ราคาต่ าสุด 72/2562 28 มิถุนายน 2562

21 ประกวดราคาเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 
พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,566,000.00                   1,566,000.00               e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,338,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 133,800.00          ราคาต่ าสุด 75/2562 26 มิถุนายน 2562


