
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ล าดับ หน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
เลขที ่

วันที่ประกาศ วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนเงิน ต่ ากว่างบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

สัญญาเลขที ่

1 พัสดุกลาง
(โรงเรียน

สาธิต
มหาวิทยาลัย

พะเยา) 

จ้างท างาน บริการ
กิจกรรมน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการและศึกษา
แหล่งเรียนรู้จากภายนอก 
ณ ประเทศญี่ปุ่นของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา  

 12 ตุลาคม 
2560 

1,063,400.00 โดยวธิีคัดเลือก 1.บริษัท เอ็กซิท เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 
2.บริษัท รีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอดูเคชั่น จ ากัด 
3.บริษัท เบส ไฟรท์ ทราเวล จ ากัด 

บริษัท เอ็กซิท เอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด 

1,063,400.00 - เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

1/2561 

2 พัสดุกลาง
(คณะ

วิศวกรรมศาส
ตร)์ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานใน
หน่วยงานภาครัฐ-
มหาวิทยาลัยพะเยา 
(กองทัพน้อยที ่3 ค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถ 
จังหวัดพิษณุโลก) 

1/2561 9 ตุลาคม 
2560 

49,854,680.00 e-bidding 1.บริษัท ส.เสริมสร้าง เทรดิ้ง จ ากัด 
2.บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จ ากัด 
3.บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ 
อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

49,731,480.00 123,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

12/2561 

3 พัสดุกลาง
(คณะ

วิศวกรรมศาส
ตร์) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานให้
หน่วยงานภาครัฐ-
มหาวิทยาลัยพะเยา 
(กองบินที่ 46 จังหวัด
พิษณุโลก) 

2/2561 9 ตุลาคม 
2561 

9,017,170.00 e-bidding 1.บริษัท ส.เสริมสร้าง เทรดิ้ง จ ากัด 
2.บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จ ากัด 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งสิริบุญลักษณ ์
4.บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จ ากัด 

บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์
ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี 
จ ากัด 
 

9,004,640.00 12,530.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

10/2561 

4. พัสดุกลาง
(คณะ

วิศวกรรมศาส
ตร์) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานให้
หน่วยงานภาครัฐ-
มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

3/2561 9 ตุลาคม 
2560 

49,635,130.00 e-bidding 1.บริษัท วีเอซี พลัส จ ากัด 
2.บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
3.บริษัท คอมพาส เอ็นจิเนยีนิ่ง 53 จ ากดั 

บริษัท เอ็นพี เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 
 

49,489,940.00 205,190.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

11/2561 

5 พัสดุกลาง
(คณะ

วิศวกรรมศาส
ตร์) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานให้
หน่วยงานภาครัฐ-
มหาวิทยาลัยพะเยา (กอง
พลที่ 1 รักษาพระองค์ 
กรุงเทพมหานคร) 

5/2561 10 ตุลาคม 
2560 

44,959,800.00 e-bidding 1.บริษัท ส.เสริมสร้าง เทรดิ้ง จ ากัด 
2.บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จ ากัด 
3.บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จ ากัด 

บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม 
จ ากัด 

44,839,570.00 120,230.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

13/2561 

 

 



ล าดับ หน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
เลขที ่

วันที่ประกาศ วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนเงิน ต่ ากว่างบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

สัญญาเลขที ่

6 พัสดุกลาง
(วิทยาเขต
เชียงราย) 

สอบราคาเช่ารถตู้ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 
เครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 
คัน พร้อมพนักงานขบัรถ 
ของวิทยาเขตเชียงราย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

1/2561 17 สิงหาคม 
2560 

1,995,000.00 สอบราคา 1.หจก.นันทนามีเดียแอนด์คาร์เร้นท ์
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 1,854,000.00 141,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

4/2561 

7 พัสดุกลาง
(คณะ

เกษตรศาสตร์
และ

ทรัพยากรธรร
มชาติ) 

พัฒนาศักยภาพสมุนไพร
ครบวงวงจรกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (งบ
กลาง) กิจกรรม พัฒนา
สมุนไพรทางการเกษตร
และการทดสอบผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในสัตว์ทดลอง 

 6 ธันวาคม 
2560 

4,415,000.00 โดยวธิีคัดเลือก บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง(ไทย
แลนด์) จ ากัด 

4,395,000.00 20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว
และผ่านคุณสมบัติการ
คัดเลือก ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

25/2561 

8 พัสดุกลาง
(ศูนย์

การแพทย์
และ

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย

พะเยา) 

เช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 
12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 
(พร้อมพนักงานขับรถ) 
จ านวน 1 คัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-
2565 ศูนย์การแพทยแ์ละ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

11/2561 20 
พฤศจิกายน 
2560 

1,995,000.00 e-bidding 1.หจก.นันทนามีเดียแอนด์คาร์เร้นท ์
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 1,854,000.00 141,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

19/2561 

9 พัสดุกลาง
(ร้านจ าหนา่ย
ของที่ระลึก) 

จ้างท าเครื่องหมายนิสิต 
จ านวน 6 ชุด ( 44 
รายการ ) 

23/2561 8 มีนาคม 
2561 

1,265,900.00 
  

e-bidding 1.บริษัท คงคา อินเตอร์-เทรด จ ากัด บริษัท คงคา อินเตอร์-เทรด 
จ ากัด 

1,251,400.00 14,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว
และผ่านคุณสมบัติการ
คัดเลือก ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

32/2561 

10 พัสดุกลาง
(คณะทันต

แพทยศาสตร์
) 

ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์(โครงการ
ครุภัณฑ์คณะทันต
แพทยศาสตร์และพัฒนา
ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
พะเยา เพื่อความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ด้วย
อุบัติเหตุและการแพทย์
ฉุกเฉินพร้อมรับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุและบริการ
รักษาพยาบาลแบบครบ
วงจร) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

 30 มกราคม 
2561 

8,560,000.00 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด 

8,560,000.00 - หน่วยงานที่คัดเลือก
ด าเนินการจ้างโดยวธิี
เฉพาะจาะจง ก าหนดโดย
กฎกระทรวง 

28/2561 



ล าดับ หน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
เลขที ่

วันที่ประกาศ วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนเงิน ต่ ากว่างบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

สัญญาเลขที ่

11 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ า
เสียประกอบอาคาร 
ภายในมหาวิทยาลยัพะเยา  

9/2561 8 
พฤศจิกายน 
2560 

2,250,000.00 e-bidding 1.บริษัท แฟลช เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด บริษัท แฟลช เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

2,228,442.50 21,557.50 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว
และผ่านคุณสมบัติการ
คัดเลือก ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

15/2561 

12 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

เช่าบริการรถสวัสดิการ
รับส่งนิสิต (รถโดยสารก๊าซ 
NGV ขนาดรถไม่น้อยกวา่ 
45 ที่นั่ง) จ านวน 10 คัน 

 21 สิงหาคม 
2560 

43,200,000.00 โดยวธิีพิเศษ 1.หจก.สมบูรณ์กิจทวีชยัก่อสร้าง 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวิทยา
ภัณฑ์ 1995 

43,200,000.00 - เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

3/2561 

13 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

เช่าบริการรถสวัสดิการ
รับส่งนิสิต (รถโดยสารก๊าซ 
NGV ขนาดรถไม่น้อยกวา่ 
27 ที่นั่ง) จ านวน 26 คัน 

 21 สิงหาคม 
2560 

70,798,104.00 โดยวธิีพิเศษ 1.หจก.สมบูรณ์กิจทวีชยัก่อสร้าง 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวิทยา
ภัณฑ์ 1995 

70,798,104.00 - เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

2/2561 

14 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างเหมาบริการปรับปรุง
และบ ารุงรักษา ระบบผลิต
น้ าประปาและระบบสระ
ว่ายน้ า 

 23 มกราคม 
2561 

4,721,250.00 โดยวธิีคัดเลือก 1.บริษัท แฟลช เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด บริษัท แฟลช เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

4,699,990.00
  

21,260.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

27/2561 

15 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างบริการตัดหญ้าภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา  

7/2561 6 
พฤศจิกายน 
2560 

1,620,000.00 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณสวา่ง 
2.บริษัท รักษาความปลอดภยั นพทนน 
จ ากัด 

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
นพทนน จ ากัด 

1,550,000.00 70,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

14/2561 

16 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ความปลอดภยัสถานทีแ่ละ
ทรัพย์สิน ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 27 กันยายน 
2560 

32,259,360.00 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

1.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก 

32,259,120.00 240.00 หน่วยงานที่คัดเลือก
ด าเนินการจ้างโดยวธิี
เฉพาะจาะจง ก าหนดโดย
กฎกระทรวง 

8/2561 

17 พัสดุกลาง
(ศูนย์วิจัย

สัตว์ทดลอง) 

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โครงการการเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการของ
ศูนย์สัตว์ทดลอง 
มหาวิทยาลัยพะเยา สู่
ระดับมาตรฐานสากล 
จ านวน 4 รายการ  

15/2561 28 ธันวาคม 
2560 

9,800,000.00 e-bidding 1.บริษัท ซี.วาย. อีควิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท ซี.วาย. อีควิปเม้นท์ 
จ ากัด 

9,775,520.00 24,480.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว
และผ่านคุณสมบัติการ
คัดเลือก ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

26/2561 

18 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้า
ย่อย  

17/2561 11 มกราคม 
2561 

1,216,590.00 e-bidding 1.บริษัท สินทวีเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
2.บริษัท แอนซี จ ากัด 
3.บริษัท อีเล็คโทรคราฟท์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 

บริษัท แอนซี จ ากัด 1,215,000.00 1,590.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

29/2561 

 

 



ล าดับ หน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
เลขที ่

วันที่ประกาศ วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนเงิน ต่ ากว่างบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

สัญญาเลขที ่

19 พัสดุกลาง
(กอง

แผนงาน) 

จ้างก่อสร้างจ้างกอ่สร้าง
ถนน คสล. ระหวา่งอาคาร
สงวนเสริมศรีเชื่อมทาง
หลวงชนบท 

16/2561 4 มกราคา 
2561 

6,500,000.00 e-bidding 1.บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากัด 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัตนานุพัชร 
3.ห้างุหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทร เอ็นจิเนียริ่ง อคีวิป
เม้นท์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทร เอ็นจิ
เนียริ่ง อีควิปเม้นท์ 

6,474,500.00 25,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

30/2561 

20 พัสดุกลาง
(กองกิจการ

นิสิต) 

จ้างเหมาบริการออกแบบ
และบริหารจัดการการ
แสดง ในงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ 43 

 28 ธันวาคม 
2560 

5,089,990.00 โดยวธิีคัดเลือก 1.บริษัท 189 คอมมิวนิเคชั่นส์ อินเทลลิ
เจนซ์ จ ากัด 
2.บริษัท เอมอร์ พลัส จ ากัด 
3.เทเบิล ไนน์ ดีไซน์ 

บริษัท เอมอร์ พลัส จ ากัด 5,089,990.00 - เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

24/2561 

21 พัสดุกลาง
(กองบริการ
การศึกษา) 

จ้างท าคู่มือนิสิตหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 
ปริญญา และหลักสูตร
ปริญญาตรีควบโท และ
คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปี
การศึกษา 2560 

7/2561 20 ตุลาคม 
2560 

969,200.00 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงจันทร์การพิมพ ์
2.บจก. ว ีพลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเค มีเดียเนทเวิร์ค 
4.บริษัท บุญถาวรพาณิชย ์จ ากัด 
5.บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
6.บริษัท สารคามการพิมพ์ จ ากัด 
7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี พริ้นท์ 
8.บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด 
9.ห้างหุ้นส่วนเอ็น จ ีออลล ์

บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด 
 

406,800.00 562,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

9/2561 

22 พัสดุกลาง
(กองบริการ
การศึกษา) 

จ้างท าปกปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยพะเยาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 
จ านวน 4,770 ปก 

001/2560 16 
พฤศจิกายน 
2560 

1,049,400.00 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการ
พิมพ ์

658,260.00
  

391,140.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว
และผ่านคุณสมบัติการ
คัดเลือก ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

16/2561 

23 พัสดุกลาง
(ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร) 

เช่าวงจรสื่อสาร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อให้บริการนิสิต 
ความเร็ว 2.65/2.5 Gbps 
ประจ าป ี2561-2563  

 21 สิงหาคม 
2560 

21,000,000.00 โดยวธิีพิเศษ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 
2.บริษัท วินบรอดแบนด ์จ ากัด 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด 
 

20,988,000.00 12,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

6/2561 

24 พัสดุกลาง
(ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร) 

จ้างเหมาดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 

 21 สิงหาคม 
2561 

1,440,000.00 โดยวธิีพิเศษ 1.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 
2.บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลย ีจ ากัด 

บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 1,435,200.00 4,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

5/2561 

 



ล าดับ หน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
เลขที ่

วันที่ประกาศ วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนเงิน ต่ ากว่างบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

สัญญาเลขที ่

25 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างบริการตัดหญ้าภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา (3 
เดือน) 

 20 กันยายน 
2560 

540,000.00 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

1.กมลลักษณ์ ไชยบุญเป็ง กมลลักษณ์ ไชยบุญเป็ง 540,000.00 - จ้างต่อเนื่องจากสัญญา
เดิม  

7/2561 

26 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา (3 
เดือน) 

 20 กันยายน 
2560 

5,211,000.00 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ ธร ีเซอร์วิส 
จ ากัด 

5,211,000.00 - จ้างต่อเนื่องจากสัญญา
เดิม 

17/2561 

27 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (3 เดือน) 

 20 กันยายน 
2560 

750,000.00 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท แฟลช เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด บริษัท แฟลช เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

750,000.00 - จ้างต่อเนื่องจากสัญญา
เดิม 

20/2561 

28 พัสดุ(คณะ
ทันต

แพทยศาสตร์
) 

เช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง พร้อม
พนักงานขับรถ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จ านวน 1 
คัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2565 

 27 
พฤศจิกายน 
2560 

1,895,250.00 โดยวธิีคัดเลือก 1.หจก.นันทนามีเดียแอนด์คาร์เร้นท ์
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ 
เซอร์วิส 

1,890,000.00 5,250.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

21/2561 

29 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

งจ้างเหมาบริการดูแลและ
รักษาระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติชนิดรวมอะไหล่
แบบต่อเนื่อง ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

14/2561 6 ธันวาคม 
2560 

1,035,000.00 e-bidding 1.บริษัท ลานนาคอม จ ากัด บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 1,034,100.00 900.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว
และผ่านคุณสมบัติการ
คัดเลือก ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

22/2561 

30 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

13/2561 4 ธันวาคม 
2560 

15,633,000.00 e-bidding 1.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 
2.บริษัท รักษาความปลอดภยั เอสบ ี
อินเตอร์การ์ด จ ากัด 

บริษัท เชียงใหม่ ธร ีเซอร์วิส 
จ ากัด 

15,468,570.00 164,430.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

23/2561 

31 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างเหมาบริการ ปรับปรุง
และบ ารุงรักษาระบบผลิต
น้ าประปาและระบบสระ
ว่ายน้ า (3 เดือน) 

 20 กันยายน 
2560 

1,573,750.00 
  

โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท แฟลช เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด บริษัท แฟลช เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

1,573,750.00 
  

- จ้างต่อเนื่องจากสัญญา
เดิม 

18/2561 

32 พัสดุกลาง
(กองอาคาร

สถานที่) 

จ้างเหมาบริการดูแล
ปรับปรุงและบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

20/2561 14 
กุมภาพันธ์ 
2561 

2,782,500.00 e-bidding 1.บริษัท แอนซี จ ากัด 
2.บริษัท อีเล็คโทรคราฟท์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 

บริษัท แอนซี จ ากัด 2,776,000.00 6,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

31/2561 

 


