
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

รายการท่ี 1 เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมใน
สภาพจริง (Real-Time PCR Detection System)
บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,799,900.00 บาท

บริษัท เมดิพราวด์ จ ากัด 1,790,000.00     ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 2 เคร่ืองฝึก cognitive function 
(Neuro scan)
บริษัท เมดิพราวด์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,589,000.00 บาท

บริษัท เมดิพราวด์ จ ากัด 1,589,000.00     ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 3 ตัววัดองศาการเคล่ือนไหวของล า
กระดูกสันหลังแบบเอียงน  า (inclinomerter)
1.บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 369,578.00 บาท
2.บริษัท เมดิพราวด์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 501,600.00 บาท
3.บริษัท พรีเมียร์ เมดิคอล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 479,600.00 บาท

บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

369,578.00       ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 4 เคร่ืองตรวจวัดความดันสูงสุดขณะ
หายใจเข้า-ออก
บริษัท เมดิพราวด์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
431,000.00 บาท

บริษัท เมดิพราวด์ จ ากัด 431,000.00       ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 5 เคร่ืองน่ึงฆ่าเชื อด้วยแรงดันไอน  า
1.บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 460,000 บาท
2.บริษัท คลาริตัส จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 470,000 
บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด 460,000.00       ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 6 ชุดพยุงลดอาการปวดบริเวณคอ และ
หลัง ด้วยแรงดันลม
บริษัท เมดิพราวด์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 119,000.00 บาท

บริษัท เมดิพราวด์ จ ากัด 119,000.00       ราคาต่ าสุด

บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด
42/2563 

10 มิถุนายน 2563
วงเงิน 1,790,000 บาท

บริษัท เมดิพราวด์ จ ากัด
43/2563

วงเงิน 2,139,000 บาท

บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ 
แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด

44/2563
11 มิถุนายน 2563

วงเงิน 667,578 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด
45/2563

10 มิถุนายน 2563
วงเงิน 460,000 บาท

บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด
46/2563

4 มิถุนายน 2563
วงเงิน 378,780

1 ประกวดราคาซื อครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 8 รายการ คณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,687,600.00         5,687,600.00         e-bidding

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2563

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

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รายการท่ี 7 เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วง
คล่ืนยูวี (UV-VIS Spectrophotomrter)
1.บริษัท ไอโครเทค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 379,500.00 บาท
2.บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 378,780.00 บาท

บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด 378,780.00       ราคาต่ าสุด

รายการท่ี 8 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจพร้อม
ระบบ Dicom
บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 298,637.00 บาท

 บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

298,000.00       ราคาต่ าสุด

2 ประกวดราคาซื อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,670,000.00         3,670,000.00         e-bidding 1.บริษัท วิชัยเทรดดิ ง (1983) จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
3,667,000.00 บาท
2.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
3,661,900.00 บาท

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 3,611,900.00     ราคาต่ าสุด 47/2563 10 มิถุนายน 2563

3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์สาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

4,160,500.00         4,174,684.61         e-bidding 1.บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,100,000.00 บาท
2. บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,950,000.00 บาท

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 3,950,000.00     ราคาต่ าสุด 48/2563 11 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ รายงาน ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2563

1 ประกวดราคาซื อครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 8 รายการ คณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,687,600.00         5,687,600.00         e-bidding


