
0 ปันทึกข้อ ความ
หน่วยงาน คณะ̂ ทยาศาสตร์การแพทย์  โทร.๖๒๒๙________ ___ ____________
ท่ี อว 6๙๓๓๔/ ....................................วันท่ี ร พฤษภาคม ๒!£๖๓..........................
เร่ือง ขอส่งรายงานการติดตามแผนการจัดช้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๓ โตรมาสท่ี๒ 

(เดือT4มกราคม พ.ศ.๒๕๒๓ สืงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
ตามท่ี งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดช้ือจัดจ้าง 

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และต้องดำเนินการรายงานแผนการจัดช้ือจัดจ้างตาม[ตรมาส น้ัน
บัดน้ี งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการจัดทำรายงานแผนการจัดช้ือจัด 

จ้างโตรมาสท่ี๒) (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) เปีนท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง 
รายงานการติดตามแผนการจัดช้ือจัดจ้าง ประจ้าบงบบ่ระมาณ พ.ค. ๒๕๖๓ โตรม'ไสท่ี. ๒ (เดือน 
มกราคม พ.ส.๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม พ.ส.๒๕๖๓) ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพ่ีอโปรดทราบ จักขอบคุณย่ิง

(ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุรีศักด้ี ประสานพันธ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

<) I f  เ



แบบรายงานผลการจัดสัอจัดจ้าง ประจิาป็ 2561 ประจำไตรมาลท่ี 2 
ประจำไตรมาฬห่ื 2 เสือนมกราคม 2563 ถึงเสือพมีนาคม 2563 

หน่วยงาน คณะ'วิทยาศาลตร์การแพทฟ้
งบประมาณรายได้

ลํไ ด ับที่ •รายการ
ประกาศ  

เลขที่
ว ันviป'ระกาศ วงเง ินงบประมาณ วิธ ีข ้อ/จ ้าง รายข ้อผ ู้เสนอราคา ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการด ัดเล ือก

จำนวนเง ิน 

ดามด ัญญ า

ตากว่า 

งบประมาณ

เหต ุผลท ี่ด ัดเล ือก 

โดยศ้ง ่เทป
สัญญาเลขที่

ป ัญหา 

อ ุปสรรค 

ข ้อเลนอแนะ

11 ว ัสค ุเข ้อเพส ิงนละหล ่อล ึ๋น 40,000.00

1.1 วัสตุเ!เอเพสิงและหล่อลี่น(ก.พ 63) 2/11/2563 3,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิวิ เชอ')วิส หจก.วันสิวิ เชอ■(รส 3,620.00 -

เป็นการตกลงราคา 

รา คาที่รัด$อ เป็นรา คาที่ 

ตํ่าสุด และไม่เกินราคา 

กลางที่กำหนด

63203PE0104

1.2 วัสคุเข ้อเพสิงและหล่อสิน(สิ.ค.63) 3/9/2563 4,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิ5! เชอ‘(วิส หจก.วันสิวิ เชอ'(รส 4,180.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่รัดส์อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เกินราคา 

กลางที่กำหนด

63203PE0137

2 ค ่าเช ่าเคร ึ่องถ ่ายเอกลาร/เค^องพ ิมพ 40,000.00

2.1
ค่าเช่าเคร่องถ่ายเอกสาร/เคร่องฟ้มพ์ 

เส ือนมกราคม 2563
2/11/2563 3.014.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. พะเยา ช้พพลาย 

เชอ')วิส

หจก. พะเยา ช้พพลาย 

เชอ'(วิส
3,014.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่รัด4อเป็นราคาที่ 

ต ํ่าสุด และไม่เกินราคา 

กลางที่กำหนด

63203PS0010

2.2
ค่าเช่าเคร่องถ่ายเอกสาร/เคร่องฟัมพ์ 

เส ือนๆมภาพ้นช่ 2563
4/1/2563 2.809.40 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. พะเยา ช้พพลาย 

เชอ'fรส

หจก. พะเยา ชัพพลาย 

เชอ'(รส
2.809.40 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดๆเอเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เกินราคา 

กลางที่กำหนด

63203PS0148

2.3
ค่าเช่าเคร่องถ่ายเอกสาร/เคร่องพ้มพ์ 

เส ือนสินาคม 2563
3/3/2563 3.162.20 วัธ ็เรทาะเราะรง

หจก. พะเยา ชัพพลาย 

เชอ')รส

หจก. พะเยา ชัพพลาย 

เชอ‘(รส
3,162.20

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่รัดข้อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม,เกินราคา 

กลางที่กำหนด

63203PS0013



3 ค่าใ{อมนซม/ค่า,ส ่อมบำร ุงร ักษา 100,000.00

3.1
ค่าส่อมแชม/ค่าส่อมบำรุงรักษาเสือน 

มีนาคม 2563
3/2/2563 2,140.00 วิ?เฉพาะเจาะจง

บ?ษัท แลบสืดเดอร์ 

จำกัด
บวิษัท แลบสิดเดอร์ จำกัด 2,140.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคามีจัดส่อเป็นราคามี 

ดาสุด และไม่เกันราคา 

กลางมีกำหนด

63203PS0011

4 ค่าเช ่ารถด ู้ 376,800.00

4.1 ค่าเส่ารถดู้เสือนมกราคม 63 2/12/2563 31,400.00 วิ?เฉพาะเจาะจง ห1จก.1วร'รณมtil ห')ก.':รรณพ(ธ 31,400.00 -

e—Bidding 

(ผูกพ้นงบประมาณ 

เหสือมปี)

63203PS0008

4.2 ค่าเช่ารถดู้เสือนๆมภาพัน?’ 2563 3/3/2563 31,400.00 วิ?เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณมก! หจก.วรรณมเมี 31,400.00 -

e-Bidding 

(ผูกพันงบประมาณ 

เหสือมปี)

63203PS0008

4.3 ค่าเช่ารถดู้เสือนมีนาคม 2563 4/10/2563 31,400.00 วิ?เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณมเมี หจก.วรรณมถ! 31,400.00 -

e-Bidding 

(ผูกพันงบประมาณ 

เหลอมปี)

63203PS0008

5 ว ัสด ุว ิทยาศาสตร ์หร ์อการแพทย ์ (IS) 600,000.00

5.1
วัสดุวิทยาศาสตร์หวิอการแพทย์ 

สาขาวิชาจุลส่ววิทยาฯ 5 รายการ
3/20/2563 27,846.00 วิ?เฉพาะเจาะจง

บ?ษ้ท เ?ยงใหม่ วิเอม 

จำกัด

บ?ษ้ท เ?ยงโหม' วิเอม 

จำกัด
27,846.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคามี'รฬเอเป็น'ราคาที่ 

ดาสุด และไม่เกันราคา 

กลางที่กำหนด

63203P00013

5.2
วัสดุวิทยาศาสตร์หวิอการแพทย์ 

สาขาวิชาจุลส่ววิทยาฯ 7 รายการ
3/20/2563 6,152.50 วิ?เฉพาะเจาะจง หจก.มีส่.สถาพร ก^ป ห'รก.ล?.สถาพร ก^ป 6,152.50 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดที่อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เกันราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0015

5.3
วัสดุวิทยาศาสตร์ห?อการแพทย์ 

สาขาวิชาจุลส่ววิทยาฯ 4 รายการ
1/6/2563 5.940.00 วิ?เฉพาะเจาะจง

บ?ษ้ท ยูเมียน ชายน 

จำกัด

บ?ษท ยูเที่ยน ชายน์ 

จำกัด
5,940.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดที่อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เกันราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0017

5.4
วัสดุวิทยาศาสตร์ห?อการแพทย์ 

สาขาวิชาจุลส่ววิทยาฯ 16 รายการ
2/12/2563 35,058.00 วิ?เฉพาะเจาะจง บวิษ้ท กับไทย จำกัด บวิษัท กับไทย จำกัด 35,058.00 -

เป็นทารคทสงราคา 

ราคาทํ่'พ ัร่รอเป็นราคาล่ 

ต่าธุค แระไม่เลนราคา 

กรางที๋ก่าหนค

63203P0014



5.5
วัสดุวิทยาคาสตวัห?อการแพทย์ 

สาขาวิชาจุล?ววิทยาฯ 4 รายการ
1/22/2563 4,830.00 วิ?เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ.ห้. ซายน์ เทรด 

ท่ีง
บ?ษ้ท รบไทย จำกัด 4,830.00 -

เป็นการศกลงราคา 

ราคาที่จัดส์อเป็นราคาที่ 

ดาสุด และไม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0016

5.6
วัสดุวิทยาศาลด?ห?อการแพทย์ 

ลาชารชาโภชนาการฯ 1 รายการ
3/17/2563 8,442.30 ร?เฉพาะเจาะจง บรษัท แลบคอนเนคชั่น บ?บัท แล์บคอนเนคชั่น 8,442.30 -

เป็นการศกลงราคา 

ราคาที่'จัด$ อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0020

5.7
วัสดุวิทยาคาสต?ห?อการแพทย์ 

ลาชารชาโภชนาการฯ 2 รายการ
2/19/2563 6,675.00 ร?เฉพาะเจาะจง บ?พันฌงเทรทสัง บ?ษัทแบงเทรดดิ้ง 6,675.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัด'$อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0018

5.8
วัสดุวิทยาศาสต?ห?อการแพทย์ 

สาขารชาโภชนาการฯ 1 รายการ
2/3/2563 7,828.00 ร?เฉพาะเจาะจง

บรษ้ท เ?ยงใหม่ รเอม 

จำกัด

บ?ษ้ท เ?ยงใหม่ รเอม 

จำกัด
7,828.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดส์อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0019

5.9
วัสดุวิทยาศาสต?ห?อการแพทย์ 

สาขาวิชา?วเคฝ็ 7 รายการ
2/27/2563 36.808.00 ร?เฉพาะเจาะจง บ?บ่'ท (1บโทย จ่าทัด บ?ษัทรบโทย จำกัด 36,808.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัด4อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0026

5.1
วัสดุรทยาศาลศรหรอการแพทย์ 

สาขาวิชา?วเคม่ 1 รายการ
2/27/2563 ใ,712.00 ร?เฉพาะเจาะจง

บ.ยูแอนพโฮรส์ง(โทย

แร ฟ!)'จ่า ทัด

บ.ยูแอนดึวีโฮลดั๋ง(ไทย 

แลนล์)จำกัด
1,712.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดส์อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม,เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0022

5.11
วัสดุรทยาศาลศรหรอการแพทย์ 

สาขาวิชา?วเคป็ 1 รายการ
2/5/2563 8,859.60 ร?เฉพาะเจาะจง

บรษัท แป?ฟิค ไซเอน'ร 

จำกัด

บรษ้ท แป?ฟิค ไชเอนซ์ 

จำกัด
8,859.60 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดไรอเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม,เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0023

5.12

วัสดุรทยาศาลศรหรอการแพทย์ 

สาขารชาสรรรทยา 2 รายการ 2/1/2563 25,979.60 ร?เฉพาะเจาะจง

ห้างทุ้นส่วนจำกัด เพยร 

เจรญ เชลล์ แอนล์ 

เชอรรส

ห้างทุ้นส่วนจำกัด เพยร 

เจรญ เชลล์ แอนล์ 

เซอรรส

25,979.60 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัด4อเป็นราคาที่ 

ศรสุด และไม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P00021



6 ว ้สต ุการเกษตร 20,000.00

6.1. ว้สตุการ mษดร 3/17/2563 20,000.00 ร?เฉพาะเจาะจง รัานพะเยาพันใน้ ร้านพะเยาพันไม้ 20,000.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดที่อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และโม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0030

7 ครุภ ้ณ ฑสำน ักงาน 260,000.00

7.1
เฬ ่องฬแกนรายซ้วมีอพร้อมชุดควบคุมการเปิด 

ปิดประดู
3/20/2563 40.500.00 ร?เฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยา ช้พพลาย 

เชอรัรส

หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เชอรัรส
40,500.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดที่อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และโม่1รน'ราคา 

กลางที่กำหนด

63203P00033

7.2
เคชุ่องฟอกอากาศแบบตั้งฟ ้นรำทรับf lu ftใม่,น้อง 

ทว่า 60 ดาราง
3/20/2563 139.800.00 ว่รเนพาะเจาะจง

หจก.พะเยา ช้พพลาย 

เชอรัรส

หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เชอรัรส
139.800.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดที่อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P00033

7.3
เครัองฟอกอากาศแบบตั้งท ี่พาหรับพึ๋นที่โม,น้อง 

กว่า 37 ตาราง
3/20/2563 24,950.00 ร?เฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เชอรัรส

หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เชอรัรส
24.950.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดที่อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P00033

7.4 กระตานไวฟบอรัด 3/20/2563 7.500.00 ร?เฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เชอรัรฬ

หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เชอรัรฬ
7,500.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดที่อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม,เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P00033

7.5

คชุภ้ณท์สำนักงาน ร่านวน 1ชุด จากภาร'5?อชุด 

ทสํองโทรทัศนัวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 

บันทักภาพสำพรับทัตั๊งภายในอาคาร

3/20/2563 47,250.00 ว่ธ็เนพาะเจาะจง ร้านพอรัช คอมพวเตอรั ร้านพอรัช คอมพวเตอรั 45,000.00 2,250.00

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จ้ดร?อเป็น'ราคาที่ 

ตาสุด และไม่เรนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0032



8 คร ุภ ัพ !ใสนาม 20,000.00

8.1.
ครุภัณฑ์สนาม จำนวน 1 รายการ จาการ4อ 

เดนท์สนาม ขนาด 3*3 เมตร
3/17/2563 20,000.00 ร?เฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เซอรรส

หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เชอรรส
20,000.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคา viจัดๆรอเป็น'ราคาท่ี 

ตาสุด และไม่เ{ในราคา 

กลางที่กำหนด

63203P0028

9 ค ่าจ ้างเหมาร ่[มเหล ๊กจ ้ดงาน ขนาด 2x3 เมตร 21,000.00

9.1 ค่าจ้างเหมา,?(มเหล์กจ้ดงาน ขนาด 2x3 เมดร 3/20/2563 21,000.00 ร?เฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยา ชพพลาย

เซอรรส

หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เชอรรส
21,000.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่'วัด'$อเป็น'ราคาvi 

ตาสุด และโม่เ{ไนราคา 

กลางที่กำหนด

63203PS0015

10 ว ัสต ุ่โฆษณ าและเผยแพร่ 5,000.00

10.1 โทรโข่ง แบบฝึอสือ 6 วัตต์ 2/2/2563 2,700.00 ร?เฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เซอรรส

หจก.พะเยา ชัพพลาย 

เชอรรส
2,700.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จ้'ด'$อเป็น,ราคา vi 
ตาสุด และใม่เ{ไนราคา 

กลางที่กำหนด

63203P00031

11 ว ัสค ุการส ืกษา (ของสด)

11.1 วัสตุการสืกษา 13/1/2563 9,282.00 ร?เฉพาะเจาะจง

แมคโคร แมคโคร 1.483.00

100.00

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่1จัด1ใ!อเป็น'ราคา 

ตามท้องตลาด

63203PA0014

watsons watsons 514.00

ท้อป มารเกด ทอป มารเกด 2,085.00

CP สาขาดอกคำโต์ CP สาขาดอกคำใต้ 220.00

นางสาวปิยนุช แดงมะเรง นางสาวปิยนุช แดงมะเรง 2,600.00

นางแสงดาว หน่อคำ นางแสงดาว หน่อคำ 2,280.00

11.2 วัสคุการสืกบา 21/1/2563 638.00 ร?เฉพาะเจาะจง ท้อป มาร์เกด ทอป มารเกด 638.00

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จ้ดส์อเป็นราคา 

ตามท้องตลาด

63203PE0076



11.3 ว้สตุการศกพา 29/1/2563 13,506.50

ทอป มาร้เกต ทอป มารเกด 1,461.63

409.12

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่'ว ัฬ!อเป็นราคา 

ตามท้องตลาด

63203PA0020

แมคโคร แมคโคร 6,337.75

ร้าน ศรตา ร้าน ศรตา 2,141.00

นางสาวปิยนุช แดงมะเรง นางสาวปิยนุช แดงมะเรง 325.00

CP สาขาคอกค่าใ?) CP สาขาดอกคำโด 440.00

นางแสงดาว หน่อคำ นางแสงดาว หน่อคำ 2,392.00

11.4 ว้สตุการรกษา 28/2/2563 8,116.00 ร?เฉพาะพาะ?ง

มหารทยาลัยพะเยา มหารทยาลัยพะเยา 350.00

361.00

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จ้ด4 อเป็นราคา 

ตามท้องตลาด

63203PA0029

ทอป มารเกด ทอป มารเก์ด 1,534.00

แมคโคร แมคโคร 3,194.00

นางสมสาย หาญจรง นางสมสาย หาญจรง 360.00

ร้าน ศรตา ร้าน ศรตา 1,907.00

บจก.บราเธอร นอ'นคํ 

บราเธอร

บจก.บราเธอร แอนคํ 

บราเธอร
410.00

11.5 วสตุการศกพา 28/2/2563 1,258.00 ว?เฉพาะเจาะรง

เดียวเบเกอรโฮม เดียวเบเกอรโฮม 270.00

-

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จด4อเป็นราคา 

ตามท้องตลาด

63203PE0113
บจก.เอกชัย ดีสทรปิวชั่น บ?ก.เอกชัย ค่สพร้ปิวชัน 988.00

11.6 วัสตุการศกพา 4/3/2563 862.00 ร?เฉพาะเจาะจง แมคโคร แม์คโคร 862.00 -

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จด4อเป็นราคา 

ตามท้องตลาด

63203PE0111

11.7 วัสตุการศกพา 5/3/2563 3,656.00 ร?เฉพาะพาะ,?ง

บจก.คำขายมํ่งป็ บจก.คำขายมํ่งฝ็ 279.00

-

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่'รฬ!อเป็นราคา 

ตามท้องตลาด

63203PE0119
นางคาว?i 5านพาป็ช นางภาวดี ฐานพาปิช 3,377.00

11.8 ว้สตุการศกษา 16/3/2563 11,077.00 ร?เฉพาะเจาะจง

แมคโคร แมคโคร 8,019.25

197.75

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จ้ด4อเป็นราคา 

ดามท้องตลาด

63203PA0032นางแสงดาว หน่อคำ นางแสงดาว หน่อคำ 1,430.00

นางสมพร ถูกโอ นางสมพร ถูกโอ 1,430.00

11.9 วัสดุการศกษา 20/3/2563 13.450.50 ร?เฉพาะพาะ?ง

ท์อป มารเศต ทอป มารเกด 1,365.00

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่'วัด4อเป็น'ราคา 

ตามท้องตลาด

63203PA0039

แมคโคร แมคโคร 4.765.25

ร้าน ศรตา ร้าน ศรตา 3,419.00

นาง?รนันท' ใ?บุญ นาง?รางันท' ใ?บุญ 540.00

นางแสงดาว หน่อคำ นางแสงดาว หน่อคำ 1,267.00

CP สาขาคอกค่าใ?! CP สาขาดอกคำใต้ 880.00

นางวรร?คา โชยสาร นางวรร?คา โชยสาร 657.00

นางโวย เครอบุญมา นางโวย เครอบุญมา 341.00



11.10 วัสดุการสืกษา 20/3/2563 10,616.34 ฬ  เทพา ะ เจาะจง

ท้อป มา'fm ต ท์อป มาร์เกต 5,073.50

188.84

เป็นการตกสงราคา 

ราคาท้จ้ตส์อเป็น'ราคา 

ตามท้องตสาด

63203PE0141แมคโคร นมค'โคร 1,623.00

ราน สรตา ร่าน ศรตา 3,731.00

12
โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานหลักสูตรโภชนาการและ 

โภชนบัด ประจำปี 2563
4/2/2563 4,000.00 ร?เฉพาะเจาะรง

ร่านของท่ีระสืก 

ม.พะเยา

ร่านของที่ระลก 

ม.พะเยา
3,200.20 799.80

เป็นการตกลงราคา 

ราคาที่จัดชั้อเป็นราคาที่ 

ตาสุด และไม่เกินราคา 

กลางที่กำหนด

อว 7334/237 

วันที่ 4/2/2563

13
โครงการปีเทศนิสิตฝึกงานหลักสูตรจุล?วรทยา ประจำปี 

2563
23/3/2563 4,800.00 ฬ เฉพ าะ m  ะ*?ง

ร่าน'ของที่ระสืก ม. 

พะเยา

ร่านของที่ระสืก 

ม.พะเยา
4,320.00 480.00

เป็นการตกลงราคา และ 

ไม่เกินราคากลางที่ 

กำหนด

อว 7334/597 

วันที่ 23/3/2563

14 โครงการน่าเสนอผลงาน?จัยของนิสิตครั้งท่ี 5 25,700.00

14.1 ค่าปรันเอกสาร 18/3/2563 1,500.00 ร?เรพาะเจาะจง ร่าน Happy coppy ร่าน Happy coppy 1,060.00 440.00

เป็นการตกลงราคา และ 

ไม่เกินราคากลางที่ 

กำหนด

อว 7334/567 

วันท่ี 18/3/2563

14.2 วัสด ท่ีุใช้ในโครงการ 9/3/2563 2,000.00 ร?เฉพาะเจาะจง
บ.บ้านครุกัณฑ์พะเยา 

จำกัด

บ.บ้านครุกัณ'■เร่1พะเยา 

จำกัด
1,516.00 484.00

เป็นการตกลงราคา และ 

ไม่เกินราคากลางท่ี 

กำหนด

อว 7334/480 

วันท่ี 9/3/2563

14.3 วัสดุโ*ท!)ณาและเผยแพร่ 3/3/2563 12,200.00 ร?เฉพาะเจาะจง
ร่านรูม-กราฟฟค

นอนด์-ดไซน์

ร ่านรูม-กราฟฟิค- 

แอนด์-สืไซน์
12,200.00 -

เป็นการตกลงราคา และ 

ไม่เกินราคากลางที่ 

กำหนด

63203P00027

14.4 ค่าจำงท’าฤงผ้า 18/3/2563 10,000.00 ร?เฉพาะเจาะจง
นางสาวร?ยนันฟ สุ?ยะ 

ชัย
นางสาารรยนนท้ ลุรยะชัย 7,500.00 2,500.00

เป็นการตกลงราคา และ 

ไม,เกินราคากลางที่ 

กำหนด

63203PS0014

15
โครงการจัดประชุมการเ?ยนการสอนระบบ?ชาชั้น ป? 

คลนิค ประจำปี 2563

15.1 ค่าถ่ายเอกสาร 7/2/2563 1,000.00 ใร เทพา ะเจาะจง ร่าน Happy Copy ร่าน Happy Copy 739.50 260.50

เป็นการตกสงราคา และ 

โม่เรนราคากลางท้ 

ท่าทนด

อว 7334/257



15.2 ค่าถ่าย 1อกส'าร 7/3/2563 500.00 วิ!)เฉพาะเจาะจง ร้'าน Happy Copy ร้าน Happy Copy 500.00 -

เป็นการตกลงราคา และ 

ไม่ if \นราคากลางทํ 

กำหนด

อว 7334/260

15.3 ค่าถ่ายเอกสาร 7/4/2563 500.00 วิ!!เฉพาะเจาะจง ร้าน Happy Copy ร้าน Happy Copy 315.00 185.00

เป็นการตกลงราคา และ 

ไม่เ?ไนราคากลางทํ 

กำหนด

อว 7334/261

ผู้จดทำ ผู้ตรวจสอบ
ผ่าน

เหันชอบ

) ? ร ^
¥'O '

( นา']สาวรักรณา โพฟ้ต ) 

ตำแทน ่ง.... ฟ ้าหฟ้าที่..........

( นายนฤพงศ์ สันทราย ) 

ตำแหน่ง ...หัวหน้าเ'ร้าหน้าทํ..1
(ดร.สมศักส์ ธรรมวงษ์)

รองคณบดึฝ่ายบร้หารและวางแผน

(ศาสตราจารย์ ดร.สุวิศ้'กด ประสานพ ันธ ์) 

ตำแหน่ง คณบตํคณะวิทยาศาสตธ์การแพทย์


