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รายงานการติดตามแผนการจัดซ้ีอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...2563... 
ใตรมาลท่ี...1...(เดือน..ตุลาคม 2562...ถึงเดือน...ธันวาคม 2562....)

คณะวิทยาศาลตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดั
บ
ที่

แผนกา 

รจัดหา 

(ชี้อ/ 

จ้าง)

ร่อโครงการที่จะจัดชี้อ จัดจ้าง

ปริมาณ
งบประมาณ 

จดรึ[อจด 

1จัด-จ้าง

ราคาที่ตกลง 

จดรึ)อจด 

/จัดจ้าง

จัดชี้อจัดจ้างโดย 

วิธี

รายร่อบริษัท/ 

ร้านค้า/หจก.

ชี้นตอนการจัดชี้อจัดจ้าง

หมายเหตุ
จำนวน หน่วย

ดำเนินการ 

แล้ว

ยังใ!ม่โค้ 

ดำเนินการ

1 ช ี้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 โครงการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

สาขาจุล 5 รายการ

1 โครงการ 42,130.00 42,130.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทยูเนี่ยน 

ชายน์ จำกัด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

สาขาจุล 14 รายการ 1 โครงการ

85,220.15 85,220.15

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบโทย 

จำกด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

สาขาสรีรวิทยา 1 โครงการ 25,979.60 25,979.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างทุ้นส่วนจำกัด 

เพียรเจริญ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส

y

2 ■ ชี้อ วัสดุการที่กษา 2 โครงการ

วัสดุการที่กษา สาขาสรีรวิทยา 1 โครงการ 115,560.00 115,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ

วัสดุการที่กษา สาขาสรีกายวิภาคศาสตร์ 1 โครงการ 106,465.00 106,465.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ

3 ชี้อ
วัสดุโฟฟ้าและวิทยุ

1 โครงการ 28,500.00 28,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบใทย 

จำกัด

4

ชี้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 37,6800 62,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

•   1--------- -̂------ *— «
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5 จ้าง ค่าซ่อมบำรุงรักษา/ค่าซ่อมแซม 3 โครงการ

ค่าซ่อมเครื่องวัดกรด-ด่าง ในสารละลาย 

ห้องปฏิบัติการจุล
1 โครงการ 32,742.00 32,742.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บรีบัท เมทเล่อ'ร์- 

โทเสโด (ประเทศ 

โทย) จำกัด

y

ค่าซ่อมจอ LED TV ห้องปฏิบัติการโภชนาการ 

และห้องปฏิบัติการธีวเคมี 1 โครงการ
10,000.00 10,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ลานนา 

คอม จำกด

y

ค่าซ่อมเครื่อง Thermostat สำหรับ Autoclave 

Model FD100A ห้องปฏิบัติการจุล
1 โครงการ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

สิริปัญญา เทรด 

ด่ิง

y

6
ลี้อ/จ้าง โครงการรัดประชุมการเรียนการสอนระบบ 

วิชาชัน้นปริคลินิค ประจำปี 2563 1
โครงการ 3,000.00 y

ค่าเลี้ยงรับรองในโครงการ (ต.ค.62)
1

รายการ
800.00 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อุมาอิ
y

ค่าของที่ระลึกในโครงการ (ต.ค.62)
1

รายการ
450.00 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างเจริญกัณฑ์
y

ค่าถ่ายเอกสาร(ต.ค.62)
1

รายการ
1,120.00 1,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน Happy Copy
y

ค่าถ่ายเอกสารพ.ย.62)
1

รายการ
525.00 525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน Happy Copy
y

7 จ้าง วัสดุเลี้อเพลิงและหล่อลื่น 1 โครงการ 40,000.00

วัสดุเลี้อเพลิงและหล่อลื่น(ต.ค)
1

งาน
3,750.00 1,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ 

เซอร์วิส
y

วัสดุเลี้อเพลิงและหล่อลื่น(พ.ย)
1

งาน
3,750.00 2,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ 

เซอร์วิส

y

วัสดุเลี้อเพลิงและหล่อลื่น(ธ.ค) 1

•

งาน 3,750.00 4,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

•

หจก.วันสิริ 

เซอร์วิส

y
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8 จ้าง ค่าฟาเครื่องถ่ายเอกฬาร 1 โครงการ 40,000.00

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เดือน 

ตุลาคม 62 1
งาน

3,330.00 5,997.60 วิธีเฉพาะเราะจง หจก. พะเยา ซัพ์ 

พลาย เซอร์วิส

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เดือน 

พฤศจิกายน 62 1
งาน

3,330.00 2,181.20 วิธีเฉพาะเจาะรง หจก. พะเยา ซัพ 

พลาย เซอร์วิส

9 ลี้อ ค่าเช่ารถดู้ 1 โครงการ 376,800.00

ค่าเช่ารถดู้เดือนพฤศจิกายน 62 1 งาน 31,400.00 31,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วรรณมณี

ค่าเช่ารถตู้เดือนธันวาคม 62 1 งาน 31,400.00 31,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วรรณมณี

10 จ้าง ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 1 โครงการ

ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษาเดือนธันวาคม 

62
1 งาน

1,190.00 1,190.00
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิวเมติค

11 ลี้อ วัสตุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (IS) 1 โครงการ 600,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สาขาจุล 3 

รายการ 1
งาน

6,228.00 6,228.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทแบงเทรดดิ้ง 

1992 จำภัต

รัสตุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์สาขาจุล 3 

รายการ 1

งาน 8,763.30 8,763.30

วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ยูแอนดืวิโฮลดิ้ง 

(ไทยแสด)จำกัด

รัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สาขาจุล 1 

รายการ

1 งาน 4,280.00 4,280.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แปซ่พิคไซ 

เอ็นซ่ จำกัด

12 ลี้อ/จ้'าง เตรืยมความพร้อมนิสิตก่อน'ฝึกงาน 3 

หลักสูตรประจำปี 2563

1 โครงการ 3,400.00 3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน Happy Copy

13
€อ/จ้าง

โครงการอบรมความปลอดภัยใน 

ห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563

1 โครงการ 1,500.00

ค่าของที่ระลึก 1 งาน 1,080.00 1,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านของที่ระลึก 

ม.พะเยา

พ์'

• ค่าเลี้ยงรับรอง
1 •

งาน 2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพ^•■จาะจง ร้านอาหาร SO 

GOOD
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14 ช่อ/จ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย 

สนับสนุน ประจำปี 2563

1 โครงการ 500.00 415.00

วิธีเฉพาะเจาะจง แม์คโคร

ทั

15 ช่อ/จ้าง โครงการวิทย์แพทย์ สัญจร ประจำปี 2563 1 โครงการ 23,000.00

ของที่ระสีก 1 งาน 720.00 720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านของที่ระลึก ม. 

พะเยา

ของที่ระลึก 1 งาน 900.00 900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านของที่ระลึก ม. 

พะเยา

ทั

16 ช่อ/จ้าง โครงการสืกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต 

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

ประจำปี 2563

1 โครงการ 2,000.00 2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฝัายคำ

17 ช่อ/จ้าง โครงการทำบุญปีใหม่ 1 โครงการ 900.00 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง แมคโคร ทั

18 ช่อ/จ้าง นิเทศนิสิตปีกงาน หลักสูตรโภชนาการและ 

โภชนบำบัด ประจำปี 2563

1 โครงการ 900.00 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านของที่ระลึก ม. 

พะเยา

ทั

จำนวนโครงการทั้งสินที่ไตรมาสที.่........1..................ตามแผนจัดช่อจัดจ้าง

จำนวน.............18....................งาน/โครงการ

ดำเนินการตามแผนฯ.............16.....................งาน/โครงการ

ไม่เป็น'โปตามแผนฯ.............. 2.....................งาน/โครงการ

สิดเป็นร้อยละ ดำเนินการแล้ว...........88.89..................

ยังโม่ได้ดำเนินการ........11.11.................

ลง!ร่อ.......^ ยั^จํrrr..................หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีลงช ่อ..................... .ร่า:โโโโโ...:................ เจ้าหน้าที่

(นางหนีงฤทัย เทพสิงห์) (นายนฤพงศ์ ส ันทราย)



แบบรายงานผลการจัดถึอจัดจ้าง ประจำปี 2563 

ประจำTตรมาลที่ 1 เดีอนตุลาคม 2562 ถึงเดีอนธันวาคม 2562

หน่วยงาน คน!ะวิทยาศาลดร์การแพทย์

ลำดับ

ที่
รายการ

ประกาศ 

เลขท่ี
วันท่ีประกาศ วงเงึนงบประมาก4 วิ?!4อ/จ้าง รายซ่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีโด้รับการดัดเสือก

จำนวนเงิน 

ตามสัญญา

ดากว่า 

งบประมาณ
เหตุผลท่ีดัดเสือกโดยสังเขป สัญญาเลขท่ี

ปัญหา 

อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ

1 ค่าเช่าเค?องถ่ายเอกสาร/เค?องฟัมพ์ 40,000.00

1.1
ค่าเช่าเค?องถ่ายเอกสาร/เค?องฟิมพ์ 

เสือนตุลาคม 62
5/11/2562 5,997.60 วิ?เฉพาะเราะรง

หจก. พะเยา ชัพพลาย 

เชอ?วิส

หจก. พะเยา ช้พพลาย 

เชอ?วิส
5,997.60

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัด$อเป็นราคาท่ีต่ําสุด แต่โม่เก๊น 

ราคากลางท่ีกำหนด

62203PS001

1.2.
ค่าฟาเควิองถ่ายเอกสาร/เควิองสิมพ' 

เสิอนพสุคสิกายน 62
9/12/2562 2,181.20 วิ?เฉพาะเราะรง

หจก. พะเยา ซ่พพลาย 

เชอ?วิส

หจก. พะเยา ชัพพลาย 

เชอ?วิส
2,181.20

เป็นการตกลงราคา และราคาสิ 

รัดสิอเป็นราคา'สิต๋ัาสุด แต่โม่เกิน 

ราคากลางท๋ึกำหนด

62203PS007

2 ค่าเช่ารถตู้ 376,800.00

2.1. ค่าเช่ารถตู้เสือนพฤศจิกายน 62 5/11/2562 31,400.00 e—Bidding หรก.วรรณมเปิ หรก.วรรณมถ่! 31,400.00

ดามประกาศมหาวิทยาสัยพะเยา 

เ?องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

เช่ารถตู้(สืเชล)12ท่ีน่ังจำนวน 1 ดัน

62203PS0020

2.2. ค่าเช่ารถตู้เสือนธันวาคม 62 9/12/2562 31.400.00 e—Bidding หจก.วรรณมถ่! หจก.วรรณมเปี 31,400.00
ตามประกาศมหาวิทยาสัยพะเยา 

เ?องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

เช่ารถตู้(สืเชล)12ท่ีน่ังจำนวน 1 ดัน

62203PS0020

3 ค่าช่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 100,000.00

ค่าช่อมนชม/ค่าซ่อมบำรุงรักษาซ่อม 

โน๊ดบุ๊ค ร่ฟ้ออEII เสือนธันวาคม 62
16/12/2562 1,190.00 วิ?เฉพาะเจาะจง

1. ห'จก.สิวเมต๊ค

2. หจก. พะเยา ชัพพลาย 

เชอ?วิส

พรก.รวเมสิค
1,190.00

เป็นการตกลงราคา และราคาสิ 

รัดสิอเป็นราคาสิด่ําสุด แดโม่เสิน 

ราคากลางสิกำหนด

62203PS0006

4 วัสดุส์อเพสิงและหล่อสิน 40,000.00

4.1 วัสคุเซ่อเพลงและหล่อสน(ด.ค) 11/11/2562 1,330.00 วิ?เฉพาะเจาะจง ทรก.วันสิวิ เชอวิวิส หรก.วันสิวิ เชอวิวิส 1,330.00

เป็นการดกลงราคา และราคาสิ 

รัดสิอเป็นราคาสิด้ัาสุด แต่โม่เกิน 

ราคากลางสิกำหนด

63203PE0033

4.2 วัสตุเซ่อเพสิงและหล่อลน(พ.ย) 24/12/2562 2,830.00 วิ?เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิ? เชอ?วิส หจก.วันสิ? เชอ?วิส 2,830.00

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัดซ่อเป็นราคาท่ีด่ําสุด แต่โม่เก๊น 

ราคากลางท่ีกำหนด
63203PE0058

3.3 วัสดุเซ่อเพลงและหล่อลน(ธ.ค) 8/1/2562 4,430.00 วิ?เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิ? เชอ?วิส หรก.วันสิวิ เชอรํวิส 4,430.00

A

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัดซ่อเป็นราคาท่ีดาสุด แต่โม่เก๊น 

ราคากลางท่ีกำหนด

63203PE0062

5 วัสดุวิทยาศาลตร์หวิธการแพทย์ (IS! 600,oV. •



5.1 จัสคุวิทยาคาสตร้หรือการแพทย์สาขา 

จุล 3 รายการ

27/12/2562 6.228.00 วิ!)เฉพาะเจาะจง

1. บรืษัทแบงเทรดล้ีง 1992 
จำกัด

2. บ.ทฟ้เค ชายเอนช์ จำกัด

3. บ.เธียงโหม, วิเอม จำกัด

บรืษ้ทแบงเทรดดง 1992 จำกัด 6,228.00
เป็นการดกลงราคา ราคาล้ีจัด!?อ 
เป็นราคาล้ีด่ําสุด และไม่เกินราคา 

กลางล้ีกำหนด

62203P0009

5.2
วัสตุรทยาศาลตร้หร้อการแพทย์สาซา 

จุล 3 รายการ
25/12/2562 8,763.30 วิ!)เฉพาะเจาะจง

1. บ.ยูแอนด็วิโฮลด่ํง(โทย 
แลนด์)จำกัด

2. บรษํทแบงเทรดส์ง 1992 

จำกัด

3. บ.ห่เยงใหม่ รเอม จำกัด

บ.ยูแอนสืวิโฮลล้ีง(ไทยแลนด์) 

จำกัด
8.763.30

เป็นการตกลงราคา ราคาท่ืจัด'ร่อ 

เป็นราคานิต๋ัาสุด และโม่เนินราคา 

กลางนิกำหนด

62203P0010

5.3
วัสคุวิทยาคาสตรัหรือการแพทย์สาขา 

จุล 1 รายการ
18/12/2562 4.280.00 วิ!)เฉพาะเจาะจง

ปบ.แปร็เนิค โชเอ็นย์ จำกัด

2. บ.ห็รยง'ใหม่ รเอม จำกัด

3. บ.ยูในเทคชายน์ จำกัด

บ.แปร้เฟิค ไชเอน1ย์ จำกัด 4.280.00
เป็นการตกลงราคา ราคาท่ํจํ'ดร่อ 
เป็นราคานิต1าสุด และไม่เนินราคา 

กลางท๋ึกำหนด

62203P0011

6
เตร้ยมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน 3 

หลักสูตรประจำธ 2563
25/10/2562 3.400.00 วิ!)เฉพาะเจาะจง ร้าน Happy Copy ร้าน Happy Copy 3.400.00

เป็นการตกลงราคา ราคาล้ี'จัด,ล้ีอ 

เป็นราคาล้ีต่ําสุด และไม่เกินราคา 

กลางล้ีกำหนด

7
โครงการอบรมความปลอดภัยโน 

หองปฏ๊บ้ตการ ประจ่าปี 2563
1.500.00

7.1 ค่าของล้ีระสิก 18/10/2562 1.080.00 วิ!)เฉพาะเจาะจง ร้านของล้ีระสีก ม.พะเยา ร้านซองนิระลก ม.พะเยา 1,080.00

เป็นการตกลงราคา ราคานิจํดร่อ 

เป็นราคานิด1าสุด และโม่เนินราคา 

กลางท่ํกำหนด

7.2 ค่าเล้ียง รับรอง 18/10/2562 2.400.00 วิ!)เฉพาะเจาะจง ร้านอาหาร so  GOOD ร้านอาหาร so  GOOD 2.400.00

เป็นการตกลงราคา ราคาล้ีจัด!?อ 

เป็นราคาล้ีต่ัาสุด และไม,เกินราคา 

กลางล้ีกำหนด

8
โครงการพัฒนาภักยภาพของบุคลากรลาย 

สนับสบุน ประจำปี 2563
27/11/2562 415.00 ร!!พพาะ เลา ะลง แมคโคร แมคโคร 415.00

เป็นการตกลงราคา ราคาล้ีจัด!?อ 

เป็น'ราคาล้ีต่ําสุด และไม,เกินราคา 

กลางล้ีกำหนด

9 โครงการวทยแพทย์ สัญจร ประจำปี 2563

9.1 ของนิระสิก 11/4/2562 720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านของล้ีระสีก ม.พะเยา ร้านของล้ีระสิก ม.พะเยา 720.00

เป็นการตกลงราคา ราคาล้ีจัด^อ 

เป็นราคาล้ีต่ําสุด และไม่เกินราคา 

กลางล้ีกำหนด



9.2 ของท่ิระสก 26/11/2562 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านของท่ีระสึก ม.พะเยา ร้านของท่ีระสึก ม.พะเยา 900.00

เป็นการตกลงราคา ราคาท่ีจัดซ่อ 

เป็นราคาท่ีตาสุด และไม,เกินราคา 

กลางท่ีกำหนด

10

โครงการสึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิต 

หลักสูตรโทชนาการและการกำหนดอาหาร 

ประจำปี 2563
27/11/2562 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฝัายคำ ร้านฝัายคำ 2,000.00

เป็นการตกลงราคา ราคาท่ีจัดซ่อ 

เป็นราคาท่ีด่ําสุด และไม่เกินราคา 

กลางท่ีกำหนด

11 โครงการทำบุญปีใVเผ่ 12/12/2562 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง แมคโคร แม์คโคร 900.00

เป็นการตกลงราคา ราคาท่ีจัดซ่อ 

เป็นราคาท่ีด่ิาสุด และไม่เกินราคา 

กลางท่ีกำหนด

12
นิเทศนิสิตฝึกงาน หลักสูตรโภชนาการแกะ 

โภชนบำบัด ประ1ดำปี 2563
17/12/2562 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านของท่ีระสึก ม.พะเยา วิามชอฬ่ระสิก ม.พะเยา 900.00

เป็นการตกลงราคา ราคาท่ีจัดใ!อ 

เป็นราคาท่ีต่ําสุด และไม่เกินราคา 

กลางท่ีกำหนด

13 บัสคุวิทยาศาสตร์หร์อการแพทย์ 375.354.96

13.1.
วัลตุวิทยาศาลตรัห?อการแพท!! ลาชา 

จุล 5 รายการ
27/11/2562 42,130.00 วิ?เฉพาะเราะลง บ?ษัทยูเน่ํยน ชายน์ รำกัด บธีษ้ทยูเท่ียน ชายน จำบัด 42,130.00

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ํ 

รัด?อเป็น1ราคาห้ต๋ัาอุด แดไม่เกิน 

ราคากลางห้กำหนด

63203P00005

13.2.
บัสตุ1วิทยาศาสตร์'หธีอการแพทย์ สาขา 

จุล 14 รายการ
27/11/2562 85.220.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บ?บัท กับไทย รำกัด บ?บ่'ท กับไทย รำกัด 85,220.15

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัด^อเป็นราคาท่ีตาสุด แต่ไม่เกิน 

ราคากลางท่ีกำหนด

63203P00006

13.3.
บัสคุวิทยาศาสตร์หร์อการแพทย์ สาขา 

สธีรวิทยา
1/2/2563 25,979.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำบัด เพียร 

เจธีญ เชลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจำบัด เพียรเจวิญ 

เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
25,979.60

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัดซ่อเป็นราคาท่ีต่ัาสุด แต่ไม่เกิน 
ราคากลางท่ีกำหนด

63203P00021

14 วัสตุไฟฟ้าและวิทอุ 27/11/2562 28.500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยา ซ้พพลาย 

เซอร์วิส
หจก.พะเยา ชัพพลาย เซอร์วิส 28,500.00

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัดซ่อเป็นราคาท่ีตาสุด แต่ไม่เกิน 

ราคากลางท่ีกำหนด

63203P00008

15 บัสคุคอมพีวเดอร์ 27/11/2562 15,936.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เซอร์วิส
หรก.พะเยา ■รพพลาย เชอ?วิส 15,936.50

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัดๆ รอเป็นราคาท่ีตาสุด แต่ไม่เกิน 

ราคากลางท่ีกำหนด

63203P00007

16 ค่า,!(อมบำรุงรักใปา/ค่า,!(อมแซม 57,742.00

16.1.
ค่าซ่อมเค?องวัตกรด-ค่าง ใน 

ลารละลาย ห้องปฏิฟ้ฝึการจุล
27/11/2562 32.742.00 วิ?เฉพาะเราะรง

บธีษ้ท เมทเล่อร์-โทเลโด 

(ประเทศไทย) จำบัด

บธีษ้ท เมทเล่อร์-โทเสโด 

(ประเทศไทย) จำบัด
32,742.00

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัดๆ รอเป็นราคาท่ีต่ําสุด แต่ไม,เกิน 

ราคากลางท่ีกำหนด

63203PS0003

16.2.
ค่าซ่อมจอ LED TV ห้องปฐบัดการ 

โภชนาการ และห้องปฏิบ้'สิการธีวเคฝ็
27/11/2562 10,000.00 วิ?เฉพาะเราะรง บธีษ้ท ลานนาคอม จำบัด บธีษ้ท ลานนาคอม จำบัด 10,000.00

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัดๆ รอเป็นราคาท่ีตาสุด แต่ไม่เกิน 

ราคากลางท่ีกำหนด

63203PS0005

.
16.3.

ค่า'ซ่อมเค?อง Thermostat ล่าหรับ 

Autoclave Model FD100A 
ห้องปฏิบัติการจุล

27/11/2562 15,(^^p วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำบัด สึธี 

บัญญา เทรดด่ิง

ห้างหุ้นส่วนจำบัด สึธีปัญญา 

เทรดด่ิง
^ ''.000 .00

เป็นการตกลงราคา และราคาท่ี 

จัดซ่อเป็นราคาท่ีต่ําสุด แต่ไม่เกิน 

ราคากลางท่ีกำหนด

63203PS0004



17
โครงการหัดประชุมการเ?ยนการสอนระบบ 

กิชาชั้นป?คลปีค ประจำปี 2563
3,000.00

17.1. ค่าเสิยงรับรองในโครงการ (ด.ค.62) 24/10/2562 800.00 วิ!! เฉพาะ m  ะจง ราน อุมาอ๊ วิาน อุมาร 800.00

เฟ้นการตกลงราคา และราคาที่ 

หัดชั้อเฟ้นราคาที่ตาสุด แต่โม่เกิน 

ราคากลางที่กำหนด

-

17.2. ค่า'!เอฬ่ระริกในโครงการ (ต.ค.62) 24/10/2562 450.00 กิ?เฉพาะเจาะจง ฟ้างพวิญภัณ1ร? ห้างเจ?ญภัณฑ์ 450.00

เฟ้นการตกลงราคา และราคาปี 

หัตชั้อเฟ้นราคาที่ตาสุด แต่โม่เกิน 

ราคากลางที่กำหนด

-

17.3. ค่าถ่ายเอกสาร(ต.ค.62) 24/10/2562 1,120.00 วิ?เฉพาะพาะรง ร้าน Happy Copy ร้าน Happy Copy 1,120.00

เฟ้นการตกลงราคา และราคาที่ 

หัดชั้อเฟ้นราคาที่ตาสุด แต่โม่เกิน 

ราคากลางที่กำหนด

-

17.4. ค่าก่ายเอกสารพ.ย.62) 11/1/2562 525.00 ว?เฉพาะเจาะจง ร้าน Happy Copy ร้าน Happy Copy 525.00

เป็นการตกลงราคา และราคาท 

รัดฟ้อเป็นราคาร่ต็าสุด แต่โม่เวิน 

ราคากลางviกำหนด

-

ผู้รดทำ

( นางหปีงฤทย เทพสิงทํ ) 

ตำแหน่ง เจำหน้าท่ี.......

ผู้ตรวจลอบ 

พ า( นายนฤพงศ สนทราย 

ตำแหน่ง ...หัวหน้าเร้าหน้าท่ี...

)
(ดร.สมศก# ธรรมวงษ์)

รองคณบกิฝ่ายบ?หารและวางแผน

เหนชอบ

(ผศ.ดร.ลุ?หักกิ*ยระลานพน?) 

ตำแหน่ง คณบกิคณะ?ทยาศาลต?การแพทย์


