
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

1 ประกวดราคาเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 487 เคร่ือง ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19,440,000.00                 19,440,000.00              e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฮิวเมติค 
ราคาท่ีเสนอ 19,343,700 บาท
2.บริษัท ซี-พลัส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 19,440,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฮิวเมติค 19,299,996.00       ราคาต่ าสุด 73/2562 10 กรกฎาคม 2562

2 ประกวดราคาเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 765 เคร่ือง ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23,954,400.00                 23,954,400.00              e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฮิวเมติค 
ราคาท่ีเสนอ 23,842,800 บาท
2.บริษัท ซี-พลัส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 23,954,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฮิวเมติค 23,799,996.00       ราคาต่ าสุด 74/2562 10 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 1 เคร่ืองทดสอบค่าการป้องกันแสง ( Sun 
Protection Factor Automatic SPF Analyzer )
บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,549,000 บาท

บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
รายการท่ี 1

1,549,000.00         ราคาต่ าสุด 76/2562 18 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 2 เคร่ืองแสดงภาพของของผลวิเคราะห์ 
THC/HPTLC (TLC visualizer for densitometric 
evaluation of TLC/HPTLC)
บริษัท แลมบ์ด้า ไซเอนติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,900,000 บาท

บริษัท แลมบ์ด้า ไซเอนติฟิค จ ากัด 
รายการท่ี 2

1,900,000.00         ราคาต่ าสุด 77/2562 24 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 3 เคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟ 
(Gaschromatography) 
ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา

รายการท่ี 1 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดัน (Pressure-Volume Control Ventilator) 
1.บริษัท สวิตต์เทคกรุ๊ป จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,196,000 บาท
2.บริษัท บีลีฟ วินน์ จ ากัด 
ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการท่ี 2 เคร่ืองตรวจสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือและ
ระบบประสาท (EMG)
1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,412,000 บาท
2.บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,500,000 บาท

รายการท่ี 3 เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนกระแทก 
(Shockwave)
1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,910,100 บาท
2.บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,990,000 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

3 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 3 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,350,000.00                   5,350,000.00               e-bidding

78/2562
 23 กรกฎาคม 2562

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด
รายการท่ี 2, 3, 4

8,822,100 79/2562 22 กรกฎาคม 2562

ราคาต่ าสุด

ราคาต่ าสุด

e-bidding บริษัท สวิตต์เทคกรุ๊ป จ ากัด
รายการท่ี 1

3,196,000.00         4 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12,022,100.00                 12,022,100.00              



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 4 ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูระบบหัวใจและ
หลอดเลือด (Cardiac Rehab)
1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,500,000 บาท
2.บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,575,000 บาท

รายการท่ี 1 ระบบเคร่ืองสร้างช้ินงานต้นแบบสามมิติด้วย
วัสดุผง ด้วยเทคโนโลยี color jet printing
1.บริษัท อินแคมเทค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,995,000 บาท
2.บริษัท บี เบสท์ เบ็ทเตอร์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,999,800 บาท

 บริษัท อินแคมเทค จ ากัด
รายการท่ี 1

1,995,000.00         ราคาต่ าสุด 80/2562 18 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 2 ชุดเคร่ืองมือทดสอบสมรรถนะสถานีประจุ
ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 1,999,666 บาท

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด
รายการท่ี 2

1,999,666.00         ราคาต่ าสุด 81/2562 19 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 3 เคร่ืองเช่ือมอาร์กอน ระบบซุปเปอร์
อินเวอร์เตอร์
บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 209,720 บาท

บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จ ากัด
รายการท่ี 3, 5, 8, 10

535,321.00           ราคาต่ าสุด 82/2562 18 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 4 มิเตอร์วัดการไหล
บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด
รายการท่ี 4, 7

560,000.00           ราคาต่ าสุด 83/2562 19 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 5 อุปกรณ์ปรับแรงดันก๊าซ (Pressure 
requlater) ขนาด 0-10 บาร์
1.บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท
2.บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 9,951 บาท

บริษัท เวิลด์วาย เทรดด้ิง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด
รายการท่ี 5

955,000.00           ราคาต่ าสุด 84/2562 12 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 6 ชุดทดลองการขับเคล่ือนด้วยตัวประมวลผล
สัญญาณเชิงเลข
บริษัท เวิลด์วาย เทรดด้ิง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 955,000 บาท

บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด
รายการท่ี 9

996,170.00           ราคาต่ าสุด 85/2562 26 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 7 ชุดทดสอบการยุบตัวของดิน 
(Consolidation test)
บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 550,000 บาท

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด
รายการท่ี 2, 3, 4

8,822,100 79/2562 22 กรกฎาคม 2562ราคาต่ าสุด

5 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7,055,000.00                   7,055,000.00               e-bidding

e-bidding4 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12,022,100.00                 12,022,100.00              



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 8 อุปกรณ์ปรับแรงดันก๊าซ (Pressure 
requlater) ขนาด 0-40 บาร์
1.บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 16,500 บาท
2.บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 16,050 บาท

รายการท่ี 9 ชุดเคร่ืองวิเคราะห์ก าลังไฟฟ้า
1.บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 996,170 บาท
2.บริษัท ไทยเมชูร่ิง อินสตรูเม้นท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 998,310 บาท

รายการท่ี 10 เคร่ืองเช่ือมซีโอทู (Mig/Mag)
บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 299,600 บาท

6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

390,000,000.00               390,046,233.19            e-bidding 1.บริษัท วรนิทัศน์ ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 348,700,000 บาท
2.บริษัท พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 346,555,000 บาท
3.บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 343,000,000 บาท
4.บริษัท วี.สถาปัตย์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 343,250,000 บาท

บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จ ากัด 343,000,000.00      ราคาต่ าสุด 86/2562 10 กรกฎาคม 2562

7 จ้างควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

15,600,000.00                 15,600,000.00              วิธีคัดเลือก 1.บริษัท เอ็นจิเนียร่ิง ดีไซน์คอนซัลแตนส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 13,720,000 บาท
2.บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 15,504,060.32 บาท

บริษัท เอ็นจิเนียร่ิง ดีไซน์คอนซัลแตนส์ จ ากัด 13,720,000.00       ราคาต่ าสุด 87/2562 10 กรกฎาคม 2562

8 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ภาพ-เสียงโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

5,000,000.00                   5,000,000.00               e-bidding 1.บริษัท วิชัยเทรดด้ิง (1983) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ4,996,080 บาท
2.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,988,300 บาท

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 4,980,000.00         ราคาต่ าสุด 88/2562 22 กรกฎาคม 2562

รายการท่ี 1 ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,839,500 บาท
2.บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,840,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด
รายการท่ี 1 และรายการท่ี 3

3,479,280.00         ราคาต่ าสุด 89/2562 2 สิงหาคม 2562

5 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7,055,000.00                   7,055,000.00               e-bidding

9 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 3 รายการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

4,120,000.00                   4,120,000.00               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 2 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติคเพ่ือ
การเรียนการสอน(Optical Communication Trainer)
1.บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 576,000 บาท
2.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 639,200 บาท
3.บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 640,000 บาท

บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด
รายการท่ี 2

576,000.00           ราคาต่ าสุด 90/2562 13 สิงหาคม 2562

รายการท่ี 3 ชุดปฏิบัติการส่ือสารดิจิตอล (Digital 
Communication Trainer)
1.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 639,780 บาท
2.บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 640,000 บาท

10 ประกวดราคาเช่ารถตู้(ดีเซล) 12 ท่ีน่ัง จ านวน 2 คัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

2,970,000.00                   2,970,000.00               e-bidding 1.หจก.นันทนามีเดียแอนด์คาร์เรนท์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,640,000 บาท 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 2,454,000 บาท 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 
ราคาท่ีเสนอ 2,898,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 2,454,000.00         ราคาต่ าสุด 91/2562 31 กรกฎาคม 2562

11 ประกวดราคาเช่ารถตู้(ดีเซล) จ านวน 1 คัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,485,000.00                   1,485,000.00               e-bidding 1.บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,463,760 บาท
2.บริษัท มะลิไทย ออโตคาร์ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,485,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,167,000 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 
ราคาท่ีเสนอ 1,140,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 1,140,000.00         ราคาต่ าสุด 92/2562 6 สิงหาคม 2562

รายการท่ี 1 เคร่ืองอ่านค่าการดูดกลืนแสงใน Microplate
บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,299,000 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด
รายการท่ี 1

1,290,000.00         ราคาต่ าสุด 93/2562 6 กันยายน 2562

รายการท่ี 2 เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ก าลังสูง
1.บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,595,000 บาท
2.บริษัท ชินกฤช จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,600,000 บาท

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด
รายการท่ี 2

1,545,000.00         ราคาต่ าสุด 94/2562 26 สิงหาคม 2562

12 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 6 รายการ คณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,150,200.00                   5,150,200.00               e-bidding

9 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 3 รายการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

4,120,000.00                   4,120,000.00               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 3 ชุดดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ
บริษัท เอพเพนดอร์ฟ(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 718,500 บาท

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ(ประเทศไทย) จ ากัด
รายการท่ี 3

718,500.00           ราคาต่ าสุด 95/2562 27 สิงหาคม 2562

รายการท่ี 4 เคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหวของข้อเข่าและ
สะโพกแบบต่อเน่ืองโดยใช้ไฟฟ้า
บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 580,000 บาท

บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จ ากัด 
รายการท่ี 4

550,000.00           ราคาต่ าสุด 96/2562 30 สิงหาคม 2562

รายการท่ี 5 เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสงปริมาณน้อย 
(nanodrop)
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 747,930 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด
รายการท่ี 5

747,930.00           ราคาต่ าสุด 97/2562 27 สิงหาคม 2562

รายการท่ี 6 ชุดหุ่นจ าลอง
บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 159,900 บาท

 บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด
รายการท่ี 6

158,000.00           ราคาต่ าสุด 98/2562 23 สิงหาคม 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 1 (70 รายการ) 
รายการท่ี 1-70
1.บริษัท ชาลิน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท ที. เอฟ พลัส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 265,249 บาท

บริษัท ที. เอฟ พลัส จ ากัด
ชุดท่ี 1

265,249.00           ราคาต่ าสุด 99/2562 30 สิงหาคม 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 2 (17 รายการ) 
รายการท่ี 71-87
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 332,423.15 บาท
2.บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 393,717.84 บาท
3.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 398,358.69 บาท
4.บริษัท ที. เอฟ พลัส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 451,210 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป
ชุดท่ี 2

334,423.15           ราคาต่ าสุด 100/2562 5 กันยายน 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 3 (21 รายการ) 
รายการท่ี 88-108
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 99,155 บาท

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
ชุดท่ี 3

99,155.00             ราคาต่ าสุด 101/2562 5 กันยายน 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 4 (5 รายการ) 
รายการท่ี 109-113
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 99,155 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
ชุดท่ี 4 และชุดท่ี 5

498,924.64           ราคาต่ าสุด 102/2562 2 กันยายน 2562

12 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 6 รายการ คณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,150,200.00                   5,150,200.00               e-bidding

13 ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จ านวน 5 ชุด (150 รายการ) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,366,068.18                   1,366,068.18               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 5 (37 รายการ) 
รายการท่ี 114-150
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 433,014.78 บาท

รายการท่ี 1 เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณสารโดยโครมาโต
กราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (UHPLC)
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง  
ราคาท่ีเสนอ 2,684,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง
รายการท่ี 1

2,684,000.00         ราคาต่ าสุด 103/2562 10 กันยายน 2562

รายการท่ี 2 เคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งชนิดต้ังโต๊ะ 
(Lyophilizer)
1.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,240,000 บาท
2.บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,166,300 บาท
3.บริษัท เมดิทอป จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,169,434 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด
รายการท่ี 2

1,166,300.00         ราคาต่ าสุด 104/2562 5 กันยายน 2562

รายการท่ี 3 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายช่องเดียว 
(Autopipette)
1.บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 817,600 บาท
2.บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 778,960 บาท
3.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,047,102 บาท

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด
รายการท่ี 3

778,960.00           ราคาต่ าสุด 105/2562 11 กันยายน 2562

รายการท่ี 4 กล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยชนิด 2 ตา
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจนดิษฐ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,550,100 บาท
2.บริษัท ไทย จุลทรรศน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,980,000 บาท
3.บริษัท สเปซเมด จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,094,000 บาท
4.บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,350,000 บาท
5.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,950,000 บาท

บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล จ ากัด
รายการท่ี 4

1,350,000.00         ราคาต่ าสุด 106/2562 9 กันยายน 2562

14 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ครุภัณฑ์
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11,976,400.00                 11,976,400.00              e-bidding

13 ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จ านวน 5 ชุด (150 รายการ) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,366,068.18                   1,366,068.18               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 5 เคร่ืองเขย่าผสมสารให้เข้ากัน
1.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 320,000 บาท
2.บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 378,000 บาท
3.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 314,580 บาท

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
รายการท่ี 5

314,580.00           ราคาต่ าสุด 107/2562 6 กันยายน 2562

รายการท่ี 6 เคร่ืองกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน 
(Hot plate stirrer) 
1.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 135,000 บาท
2.บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 117,000 บาท
3.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 242,676 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด
รายการท่ี 6, 9

1,401,000.00         ราคาต่ าสุด 108/2562 6 กันยายน 2562

รายการท่ี 7 เคร่ืองช่ังไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง
1.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 248,000 บาท
2.บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 378,780 บาท
3.บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 380,000 บาท

บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด
รายการท่ี 7, 8, 11

848,000.00           ราคาต่ าสุด 109/2562 10 กันยายน 2562

รายการท่ี 8  เคร่ืองช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง
1.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 234,000 บาท
2.บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 320,893 บาท
3.บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 329,000 บาท

รายการท่ี 9 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนชนิดความคุม
อุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge)
1.บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,284,000 บาท
2.บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,500,000 บาท

รายการท่ี 10 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนชนิดความคุม
อุณหภูมิแบบต้ังโต๊ะ (Refrigerated Centrifuge)
ไม่มีผู้เสนอราคา

14 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ครุภัณฑ์
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11,976,400.00                 11,976,400.00              e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 11  เคร่ืองเตรียมบล็อกช้ินเน้ือส าหรับตัดช้ิน
เน้ือ (Tissue embedding center)
1.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 366,000 บาท
2.บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 450,000 บาท
3.บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 410,000 บาท

15 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการยาปราศจากเช้ือและยาเม็ด
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,535,296.00                   1,537,161.25               e-bidding 1.หจก.พงศ์พัชศ์999 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท อาร์.พี.บิลด์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ1,498,151.50 บาท

บริษัท อาร์.พี.บิลด์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,490,000.00         ราคาต่ าสุด 110/2562 6 กันยายน 2562

16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงวัยใน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

100,000,000.00               100,015,340.73            e-bidding 1.กิจการค้าร่วม NP & ANSI 
ราคาท่ีเสนอ 99,980,000 บาท
2.กิจการค้าร่วม ดี เอ็นจีเนียร่ิง ดีไซน์ กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 99,650,000 บาท

กิจการค้าร่วม ดี เอ็นจีเนียร่ิง ดีไซน์ กรุ๊ป 99,500,000.00       ราคาต่ าสุด 111/2562 3 กันยายน 2562

17 จ้างควบคุมงานควบคุมงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงวัย
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยวิธีคัดเลือก

4,000,000.00                   4,000,000.00               วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็นจิเนียร่ิง ดีไซน์คอนซัลแตนส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,000,000 บาท

บริษัท เอ็นจิเนียร่ิง ดีไซน์คอนซัลแตนส์ จ ากัด 4,000,000.00         ราคาต่ าสุด 112/2562 3 กันยายน 2562

18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถบุคลากรภายในศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,400,000.00                   2,400,586.29               e-bidding 1.ชูเกียรติรวมช่าง 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงม่วนอินทราณี 
ไม่ผ่านการพิจารณา
3.ดี เอ็นจีเนียร่ิง ดีไซน์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,311,000 บาท
4.บริษัท ภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,332,000 บาท

ดี เอ็นจีเนียร่ิง ดีไซน์ 2,311,000.00         ราคาต่ าสุด 113/2562 5 กันยายน 2562

19 ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน ๑ คัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๗ คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,995,000.00                   1,995,000.00               e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 
ราคาท่ีเสนอ 1,769,400 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 
ราคาท่ีเสนอ 1,782,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 1,769,400.00         ราคาต่ าสุด 114/2562 23 กันยายน 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 1 (รายการท่ี 1-24)
 จ านวน 24 รายการ
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 283,404.48 บาท
2.บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 301,531.82 บาท
3.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 211,851.44 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 307,138.50 บาท

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด
ชุดท่ี 1, 2, 5, 7

772,563.48           ราคาต่ าสุด 115/2562 17 กันยายน 2562

14 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ครุภัณฑ์
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11,976,400.00                 11,976,400.00              e-bidding

20 ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 9 ชุด (253
 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,250,000.00                   2,250,000.00               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 2 (รายการท่ี 
25-55) จ านวน 31 รายการ
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 279,957.66 บาท
2.บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 299,177.52 บาท
3.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 201,309.53 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 295,353 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป
ชุดท่ี 3, 4, 6, 8, 9

844,550.44           ราคาต่ าสุด 116/2562 5 กันยายน 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 3 (รายการท่ี 
56-95) จ านวน 40 รายการ
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 263,544.94 บาท
2.บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 
ไม่ผ่านการพิจารณา
3.บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 293,621.05 บาท
4.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 297230.32 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 321,191.10 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 4 (รายการท่ี 
96-106) จ านวน 11 รายการ
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 140,346.55 บาท
2.บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 163,235.50 บาท 
3.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 157,857.10 บาท 
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 
ราคาท่ีเสนอ 157,647 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 160,644.60 บาท

20 ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 9 ชุด (253
 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,250,000.00                   2,250,000.00               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 5 (รายการท่ี 
107-119) จ านวน 13 รายการ
1.บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 249,211.63 บาท 
2.บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 
ไม่ผ่านการพิจารณา 
3.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 185,340.05 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 247,639.50 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 6 (รายการท่ี 
120-156) จ านวน 37 รายการ
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 201,760.05 บาท 
2.บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 
ไม่ผ่านการพิจารณา 
3.บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 239253.62 บาท 
4.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 234,174.85 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 261,800.10 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 7 (รายการท่ี 
157-183) จ านวน 27 รายการ
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 187,892 บาท 
2.บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 176,132.04 บาท
3.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 174,062.46 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 195,341.85 บาท

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 8 (รายการท่ี 
184-240) จ านวน 57 รายการ
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 219,799.40 บาท
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 248,548.16 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 226,166.70 บาท

20 ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 9 ชุด (253
 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,250,000.00                   2,250,000.00               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดท่ี 9 (รายการท่ี 
241-253) จ านวน 13 รายการ
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 19,099.50 บาท
2.บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 35,188.50 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 27,092.76 บาท

21 ประกวดราคาซ้ือระบบครุภัณฑ์ลิฟต์และระบบปรับอากาศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28,185,200.00                 28,185,200.00              e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พายัพคอนสตรัคช่ัน 
ราคาท่ีเสนอ 28,080,000 บาท
2.บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 27,990,000 บาท

บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27,990,000.00       ราคาต่ าสุด 117/2562 11 กันยายน 2562

22 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ระบบป้องกันและตรวจจับการบุกรุก
ทางด้านระบบเครือข่ายส่วนกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,666,200.00                   5,666,200.00               e-bidding 1.บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,665,000 บาท
2.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,660,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 5,660,000.00         ราคาต่ าสุด 118/2562 13 กันยายน 2562

รายการท่ี 1 เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลว
ประสิทธิภาพสูง (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1.บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,551,500 บาท
2.บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,889,620 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 
ราคาท่ีเสนอ 1,778,800 บาท

 บริษัท คูโบต้าพะเยา จ ากัด
รายการท่ี 2

550,000.00           ราคาต่ าสุด 120/2562 19 กันยายน 2562

 รายการท่ี 2 รถไถนา
บริษัท คูโบต้าพะเยา จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 550,000 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด
รายการท่ี 5

550,000.00           ราคาต่ าสุด 121/2562 26 กันยายน 2562

รายการท่ี 3 เคร่ืองกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความ
ร้อน
1.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 39,000 บาท
2.หจก.มีดีซัพพลายแอนด์โซลูช่ัน 
ไม่ผ่านการพิจารณา

บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จ ากัด
รายการท่ี 1

1,551,500.00         ราคาต่ าสุด 122/2562 23 กันยายน 2562

รายการท่ี 4 ชุดกล่ันระเหยสารแบบหมุน(Rotary 
evaporator)
1.บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 449,400 บาท
2.หจก.มีดีซัพพลายแอนด์โซลูช่ัน 
ไม่ผ่านการพิจารณา

บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด
รายการท่ี 4

449,400.00           ราคาต่ าสุด 124/2562 25 กันยายน 2562

23 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 8 รายการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรรมชาติ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,029,000.00                   4,029,000.00               e-bidding

20 ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 9 ชุด (253
 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,250,000.00                   2,250,000.00               e-bidding



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำสท่ี 4/2562

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 5 เคร่ืองวัดปริมาณโปรตีน
บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 550,000 บาท

หจก.มีดีซัพพลายแอนด์โซลูช่ัน
รายการท่ี 6

7,000.00              ราคาต่ าสุด 001/2562
ใบส่ังซ้ือ

18 กันยายน 2562

รายการท่ี 6 เคร่ืองช่ังดิจิตอลทศนิยม 2 ต าแหน่ง
บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด 9,000 บาท
หจก.มีดีซัพพลายแอนด์โซลูช่ัน 7,000 บาท

บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด
รายการท่ี 3

39,000.00             ราคาต่ าสุด 002/2562
ใบส่ังซ้ือ

18 กันยายน 2562

รายการท่ี 7 เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม พร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบ
บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด  
ไม่ผ่านการพิจารณา

ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 8 ตู้อบลมร้อน ระบบไฟฟ้า
1.บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จ ากัด 
ไม่ผ่านการพิจารณา
2.หจก.มีดีซัพพลายแอนด์โซลูช่ัน 
ไม่ผ่านการพิจารณา

ราคาต่ าสุด

24 ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 เคร่ือง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,160,000.00                   2,160,000.00               e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฮิวเมติค 2,124,000 บาท
1.บริษัท ซี-พลัส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,160,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฮิวเมติค 2,124,000.00         ราคาต่ าสุด 126/2562 3 ตุลาคม 2562

ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนจน
ภาคเหนือ ชุดท่ี 1 จ านวน 1 รายการ (รายการท่ี 1)
1.บริษัท สวิตต์เทคกรุ๊ป จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,196,000 บาท
2.บริษัท บีลีฟ วินน์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,199,000 บาท

ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนจน
ภาคเหนือ ชุดท่ี 2 จ านวน 5 รายการ (รายการท่ี 2 - 
รายการท่ี 6)
ไม่มีผู้เสนอราคา

26 ประกวดราคาซ้ืออุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,653,000.00                   2,653,000.00               e-bidding 1.บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
เสนอท่ีราคา 2,650,000 บาท
2.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
เสนอท่ีราคา 2,645,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 2,645,000.00         ราคาต่ าสุด 128/2562 3 ตุลาคม 2562

27 จ้างท่ีปรึกษาตรวจสอบงบการการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ส าหรับปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก

1,750,000.00                   1,750,000.00               วิธีคัดเลือก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,750,000 บาท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 1,750,000.00         ราคาต่ าสุด 129/2562 30 กันยายน 2562

23 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 8 รายการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรรมชาติ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,029,000.00                   4,029,000.00               e-bidding

3,196,000.00         ราคาต่ าสุด 127/2562 27 กันยายน 256225 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
คนจนภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา
 จ านวน 2 ชุด (6 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

3,446,500.00                   3,446,500.00               e-bidding บริษัท สวิตต์เทคกรุ๊ป จ ากัด 
ชุดท่ี 1


