
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องรองอธิการบดีฝ่าย
คุณภาพนิสิตและรองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,800,000.00         1,763,189.10         e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัยรุ่งเรือง ไม่ผ่านการ
พิจารณา
2.บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,670,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรายทองภูกามยาววัสดุภัณฑ์ 
ไม่ผ่านการพิจารณา
4.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด
ไม่ผ่านการพิจารณา

บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,660,000.00     ราคาต่ าสุด 26/2563 9 เมษายน 2563

2 จ้างท่ีปรึกษาตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

2,000,000.00         2,000,000.00         คัดเลือก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,000,000 บาท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 2,000,000.00     ราคาต่ าสุด 27/2563 16 เมษายน 2563

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดท่ี 1 จ านวน 6 รายการ 
(รายการท่ี 1 - รายการท่ี 6)
1.บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 991,000.00 บาท
2.บริษัท คลาริตัส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,000,000.00 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด 991,000.00       ราคาต่ าสุด 28/2563 30 เมษายน 2563

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดท่ี 2 จ านวน 6 รายการ 
(รายการท่ี 7 - รายการท่ี 12)
1.บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,030,000.00 บาท
2.บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 998,310.00 บาท

บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด 998,310.00       ราคาต่ าสุด 29/2563 28 เมษายน 2563

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดท่ี 3 จ านวน 16 รายการ 
(รายการท่ี 13 - รายการท่ี 28)
บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 585,000.00 บาท

บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล จ ากัด 580,000.00       ราคาต่ าสุด 31/2563 28 เมษายน 2563

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดท่ี 4 จ านวน 7 รายการ 
(รายการท่ี 29 - รายการท่ี 35)
1.บริษัท ซี-พลัส จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 734,850.00 บาท
2.บริษัท พิษณุโลกไอทีซิต้ี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 734,282.00 บาท

บริษัท พิษณุโลกไอทีซิต้ี จ ากัด 734,282.00       ราคาต่ าสุด 30/2563 28 เมษายน 2563

3 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 35 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,358,750.00         3,358,750.00         e-bidding

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2563

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ
ประจ ำเดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2563

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ
ประจ ำเดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและส านักงาน
คณะนิติศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,813,000.00         1,825,042.90         e-bidding 1.บริษัท ศรีลักษมีโชค จ ากัด ไม่ผ่านการพิจารณา
2.บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,800,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรายทองภูกามยาววัสดุภัณฑ์ 
ไม่ผ่านการพิจารณา
4.บริษัท ภัทร เอ็นจิเนียร่ิง อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,810,000 บาท

บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,770,000.00     ราคาต่ าสุด 32/2563 28 เมษายน 2563

5 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 2 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7,500,000.00         7,500,000.00         e-bidding บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 7,460,000.00 บาท

บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 7,400,000.00     ราคาต่ าสุด 34/2563 30 เมษายน 2563

6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1,400,000.00         1,406,464.28         e-bidding 1.บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,347,000.00 บาท
2.บริษัท อาร์.พี.บิลด์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,368,140.80 บาท

บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,347,000.00     ราคาต่ าสุด 35/2563 30 เมษายน 2563


