
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

1 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 5 รายการ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,082,200.00         4,082,200.00         e-bidding บริษัท ซีไอดิสก์ (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 4,081,200.00 บาท

บริษัท ซีไอดิสก์ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,080,000.00     ราคาต่ าสุด 33/2563 7 พฤษภาคม 2563

2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
การแพทย์แผนจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

3,650,000.00         3,636,628.34         e-bidding 1.บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,400,000 บาท
2. บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 2,900,000 บาท

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 2,900,000.00     ราคาต่ าสุด 36/2563 22 พฤษภาคม 2563

รายการท่ี 1 เคร่ืองท าแห้งแบบฉีดพ่น (Spray 
Dryer) Capacity 25 kg/Hr.
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการท่ี 2 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับงาน DIC 
และฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพ
ดิจิตอล
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,649,982.80 บาท

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 1,649,982.80     ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 3 เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์
โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy 
พร้อมอุปกรณ์
1.บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 2,985,000.00 บาท
2.บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 2,984,230.00 บาท

บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด 2,984,230.00     ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 4 ชุดถังหมักชีวภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 5
 ลิตร
1.บริษัท กิบไทย จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1497,000.00 บาท
2.บริษัท คลาริตัส จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,500,000.00 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด 1,497,000.00     ราคาต่ าสุด

3 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10,532,400.00       10,532,400.00       e-bidding บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) 
จ ากัด

37/2563
22 พฤษภาคม 2563

วงเงิน 1,649,982.80 บาท

บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด
38/2563

26 พฤษภาคม 2563
วงเงิน 3,632,650.00 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด
39/2563

27 พฤษภาคม 2563
วงเงิน 2,295,000.00 บาท

บริษัท เซ็นเทเซีย จ ากัด
40/2563

27 พฤษภาคม 2563
วงเงิน 529,650.00 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2563

งำนพัสดุ กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 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 พฤษภำคม พ.ศ. 2563

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 5 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนความเร็ว
สูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated 
centrifuge)
1.บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 649,500.00 บาท
2.บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 648,420.00 บาท

 บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด 648,420.00       ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 6 เคร่ืองวัดสีแบบพกพา
บริษัท เซ็นเทเซีย จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 529,650.00 บาท

บริษัท เซ็นเทเซีย จ ากัด 529,650.00       ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 7 หม้อน่ึงฆ่าเช้ือด้วยแรงดันไอน้ าชนิด
แนวต้ัง (Autoclave)
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการท่ี 8 เคร่ืองอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท
1.บริษัท กิบไทย จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 798,000.00 บาท
2.บริษัท คลาริตัส จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 800,000.00 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด 798,000.00       ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 9 เคร่ืองฆ่าเช้ือแบบลูกแก้ว glassbead
 sterilizer
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการท่ี 10 ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม 
1.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 229,700.00 บาท
2.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 244,976.50 บาท

บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด 229,700.00       ราคาต่ าสุด

3 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10,532,400.00       10,532,400.00       e-bidding

บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด
41/2563

26 พฤษภาคม 2563
วงเงิน 229,700.00 บาท


