
แบบรายงานผลการจัดร็เอจัดจ้าง ประจำป ี 2561 ประจำไตรมาสที่ 1

หน่ายงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายได้
ลำด ับ

ที่
รายการ

ป ร ะก าศ  

เลขท ี่
ว ัน ท ี่ป ระก าศ วง เง ิน งบ ป ระมาณ ว ิธ ี? อ /จ ้าง ราย? อ ผ ู้เส น อ ราค า ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการค ัด เส ือก

จ ำน วน เง ิน ต าม  

ส ัญ ญ า

ตากว ่า 

งบ ป ร ะม าณ

เห ต ุผ ลท ี่ด ัด เล ือ ก  

โดยส ังเขป
ส ัญ ญ าเลขท ี่

ป ิญ ห า  อ ุป ส ร ร ค  

ข ้อ เส น อ แ น ะ

1 ว ัสด ุเร ื่อเพล ิงและหล่อล ื่น

1.1 ว ัสด ุเร ื่อเพล ิงหล่อล ื่น ต.ค.60 14/11/2561 1,300.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หรก.ว ันส ิร ิ เซอร์ว ิส หจก.วันสิร ิ เซอร์วิส 1,300.00
สืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 

เหมาะสม
61203950010

1.2 ว ัสด ุเร ื่อเพล ิงหล่อล ี่น พ.ย.60 27/11/2561 1,760.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หรก.ว ันส ิร ิ เซอร์ว ิส หรก.ว ันส ิร ิ เซอร์วิส 1,760.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 

เหมาะสม
61203^0027

1.3 ว ัสด ุเร ื่อเพล ิงหล่อล ื่น ธ.ค.60 22/12/2561 3,750.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หรก.ว ันส ิร ิ เซอร์ว ิส หรก.ว ันส ิร ิ เซอร์วิส 3,750.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 

เหมาะสม
61203900001

2 ค ่าฟาเครื่องถ ่ายเอกสาร/เคร ื่องพ ิมพ ์

2.1
ค ่าฟาเครื่องถ ่ายเอกสาร/ 

เคร ื่องพ ิมพ ์ พ.ย.60
21/11/2561 4,718.40 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

หจก. พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

หจก. พะเยา ชัพพลาย 

เซอร์วิส
4,718.40

ส ืบราคา แล้ว เป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203950007

2.2.
ค ่าเ?าเครื่องถ่ายเอกสาร/ 

เครื่องพ ิมพ ์ ธ.ค.60
22/12/2561 8,394.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

หจก. พะเยา ชัพพลาย 

เซอร์วิส

หจก. พะเยา ช้พพลาย 

เซอร์วิส
8,394.00

ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 

เหมาะสม
61203950011

3
จ ้าง1หมาปรับปรุงลานอาคารคณะ 

วิทยาศาลตร์การแพทย์
31/12/2561 350,000.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง หรก.‘สูม บ ุม การโยธา หจก.'สูม ส ูม  การโยธา 350,000.00

สืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 

เหมาะสม
61203950004

4
ต ่อเต ิมห ้องอเนกประสงค ์อาคารเพาะเล ี้ยง 

เนื้อเยื่อ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
9/2/2561 82,500.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชญาภา คชสาร 

เสนีย์

นางสาวชญาภา คช 

สารเสน ีย ์
82,500.00

สืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 

เหมาะสม
61203950012

10 จ้า เหมาขนย้าย ครุภัณฑ์ 27/12/2561 32,000.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
บร ิษ ัทเอมบาส?เฟรท 

(เ?ยงใหม่) จำก ัด

บริษ ัทเอมบาส?เฟรท 

(เ?ยงใหม่) จำก ัด
32,000.00

ส ืบราคาแล ้วเป ็นรา คาที่ 

เหมาะสม
61203กร0008

11

ค่าถ ่ายเอกสารโครงการเตรียมก่อนการ 

ฟิกงานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัต 

และหลักสูตร?วเคฝ็

2/12/2561 9,599.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านแฉเวเวV 0)07 ร้านแฉเวเวV 0ฉ|ว7 9,599.00
สืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 

เหมาะสม
61203950005



โครงการเต?ยมความพร้อมก่อนป็กงาน
ร้ธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านแฉ!3 ^  0 0 ^ ร้านแอ(ว(วV 0(307

ส ิบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่
12

นิส ิตสาขาจุลร
3/12/2561 1,160.00 1.160.00

เหมาะสม
61203กร0006

ผู้จัดทำ ไ̂ ผ่าน / ' เห์นชอบ

ๆ̂ 0 - .
-*60 โ 0 0 * ? ^

( นางหน้งฤทัย เทพสิงห์ ) ( นางฌัชกานตํ เสมอเ#อ ) (ดร.สมศักส์ ธรรมวงห์) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาสื ทองเรอง )
ตำแหน่ง ... เจ้าหน้าทั........ ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าดี............ รองคณบดีฝ่ายบรหาร รกษาการแทน 

คณบดีคณะรทยาศาสตร้การแพทย์
ตำแหน่ง รองอ?การบดีฝ่ายบรหาร ปฏบัตการแทน



แบบรายงานผลการจัดส ัอจ ัดจ้าง ประจำป ี 2561 ประ:จำ!ตรมาสทึ่ 2

หน่ายงาน ค!นะวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประผา!นราย!ด้
ป ระก าศ วงเง ิน

ราย ร ื่อ ผ ู้เส น อ ราค า ผ ้ท ี่โด ้ร ับการค ัด เส ิอก
จำน วน เง ิน ดากว ่า ป ็ญ ห า  อ ุป ส รรค

รายการ ว ัน ท ี่ป ระก าศ ว ิธ ีซ อ/จ ้าง เห ตผ ลท ี่ค ัด เส ือกโดยส ัง เซ ป ส ัญ ญ าเลขท ี่
ลาดบท เลขท ี่ งบ ป ร ะม าณ ดามส ัญ ญ า งบ ป ร ะม าณ ข ้อ เส น อ  แนะ

1 ว ัสด ุเร ื่อเพล ิงและหล่อล ื่น

ว ัสด ุเร ื่อเพล ิงหล่อล ื่น ม.ค.61 หจก.วันล ิว ิ เซอร์ว ิส หจก.ว ันส ิร ิ เซอร์วิส
ส ิบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่

1.1 24/1/2561 1.140.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 1,140.00
เหมาะลม

6120390008

วัสด ุเร ื่อเพล ิงหล่อล ื่น ก.พ.61 หจก.วันสิว ิ เซอร์วิส หจก.วันสิร ิ เซอร์วิส
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่

1.2 8/3/2561 5,130.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 5,130.00
เหมาะลม

6120390014

วัสด ุเร ื่อเพล ิงหล่อล ื่น ก.พ.61 วิธ ีเฉพาะเจาะรง
สืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่

1.3 15/3/2561 1,250.00 หจก.วันสิร ิ เซอร์วิส หจก.ว ันส ิร ิ เซอร์วิส 1,250.00 6120390020
เหมาะสม

2 ค่าเช ่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพ ิมพ ์

ค ่าเช ่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพ ิมพ ์ หจก. พะเยา ชัพพลาย หจก. พะเยา ชัพพลาย สิบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่
2.1

ม.ค. 61
30/1/2561 3,703.50 วธเฉพาะเจาะจง

เซอร์วิส เซอร์วิส
3,703.50

เหมาะสม
61203950011

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพ ิมพ ์ หจก. พะเยา ชัพพลาย หจก. พะเยา ชัพพลาย สืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่
2.2.

ก.พ.อ!
5/3/2561 2,373.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

เชอร์วิฬ เซอร์วิส
2,373.00

เหมาะสม
61203950013

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพ ิมพ ์ หจก. พะเยา ชัพพลาย หจก. พะเยา ชัพพลาย สิบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่
2.3

สิ.ค.61
19/3/2561 4,108.20 วธเฉพาะเจาะจง

เซอร์วิส เซอร์วิส
4,108.20

เหมาะสม
61203950015

ครุภ ัณฑ์โมษณาและเผยแพร่(ชุดอุปกรณ ์ ร ้าน ร ูม -กราฟ ่พ ิค - ร ้านร ูม -กราพ ิพ ิค - ส ิบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่
3 5/3/2561 30,000.00 วธเฉพาะเจาะจง 27,606.00 612203^0007

ออก^ทแบบพับเก ิบได้ แอนด ์-ต ิ!ซน ์ แอนค์-ท ี่ใซน์ เหมาะสม

ค ่อเต ิมฟ ้องอเนกประสงค ์อาคารคณะ ห้างหุ้นส ่วนจำกัด เอส ห้างหุ้นส ่วนจำกัด เอส สิบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่
4 13/3/2561 300,000.00 วธเฉพาะเจาะจง

พิ.ใลพ์ ป ิล เดอร ์
269,280.00 61220395018

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที.โลพ์ ป ิลเดอร ์ เหมาะสม

ร ้านพะเยาพ ันส ืม ้ ร้านพะเยาพันธ์โม้
ส ิบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่

ว ัสค ุการเกบดร 16/3/2561 55,000.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง 55,000.00 61220390016
5 เหมาะสม

ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่
จ ้างเหมาขนย้ายครุภ ้ณฑ่สำนักงาน 4/1/2561 6,000.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายทรงชัย ส ุนสะท ี่ นายทรงชัย ส ุนสะด ี 6,000.00 61220395009

6 เหมาะสม

ร้านแฉเวเวX 0ว|ว7
ส ิบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่

ไครงการวิทยแพทย้สัญจร 5/1/2561 4,449.50 วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านแอ:)เวV 0อ|ว^ 4,449.50 61203950010
7 เหมาะสม



โครงการการเ?เยนโครงการวิจัยเฟือขอทุน 

และผลงานทางวิชาการเพื่อต ิพ ิมพ์คณะ 

วิทยาศาลค'?การแพทย์

24/3/2561 699.50 วิ?เฉพาะเลาะลง ร้านแฮ!ว^)V 000^ ร้าน8ฉ|วเวV 00|ว^ 899.50
ส ิบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่

เหมาะลม
61203^50019

ผู้จัดทำ

0 -1 ^ ? .
( นางหน้งฤทัย เทพสิงห์ ) 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ี.......

....^
( นางฌ้ชกานตํ เสมอเใ!อ )

ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี.........
(ดร.สมศักท่ี ธรรมวงษ์)

รองคณบดีฝ่ายบ1หาร รักษาการแทน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เห์นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาสื ทองเวิอง ) 
ตำแหน่ง รองอ?การบดีฝ่ายบวิหาร ป/)บ้,ดีการแทน



แบบรายงานผลการจัดส ์อจ ัดจ้าง ประจำป ี 2561 ประจำไตรมาสที่ 3

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายได้
ป ร ะก าศ วงเง ิน

ราย ร ื่อ ผ ู้เส น อ ราค า ผ ู้ท ีโ่ต้ร ับ ก ารค ัด เล ือ ก
จำนวนเง ิน ตากว ่า เห ตผ ลท ี่ด ัด เล ือก ป ัญ ห า อ ุป ส รรค

รายการ ว ัน ท ี่ป ร ะก าศ ว ิธ ีร ื่อ /จ ้า ง
โดยส ังเซ ป

ส ัญ ญ าเลข ท ี่
เลขท ี่ งบ ป ร ะม าณ ตามส ัญ ญ า งบ ป ร ะม าณ ข ้อ เลน อแน ะ

ลำด ับท ี

1
วัสด ุเร ื่อเพล ิงหล่อล ื่น

วัฬดเรื่อเพล ิงหล่อลื่น ม ี.ค .ธ1 หจก.ว ันส ิร ิ เซอร์วิส หจก.วันสิร ิ เซอร์วิส
สิบราคาแล้วเป็นราคาที่

1.1 17/4/2561 1,200.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง 1,200.00
เหมาะสม

61203?00023

หจก.วันสิร ิ เซอร์วิส หจก.ว ันส ิร ิ เซอร์วิส
สืบราคาแล้วเป็นราคาที่

1.2 ว ัสด ุเร ื่อเพล ิงหล่อล ื่น เม.ย.61 8/5/2561 2,400.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง 2,400.00
เหมาะสม

61203ก00028

วัฬดเรื่อเพล ิงหล่อลื่น พ.ค.ธ! หจก.วันสิร ิ เซอร์วิส หจก.วันสิร ิ เซอร์ว ิส
สืบราคาแล้วเป็นราคาที่

1.3 7/6/2561 2,220.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง 2,220.00
เหมาะสม

61203^00043

วัฬตุเร ื่อเพลิงหล่อลื่น ม ี.ย.ธ!
สิบราคาแล้วเป็นราคาที่

1.4 29/7/2561 670.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิร ิ เซอร์วิส หจก.วันสิร ิ เซอร์ว ิส 670.00
เหมาะสม

61203^00022

2 ค่าเช ่าเครื่องถ่าย!อกสาร/เครื่องพ ิมพ ์

ค ่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ หจก. พะเยา ชัพพลาย หจก. พะเยา ช ัพพลาย สืบราคาแล้วเป็นราคาที่
2.1

เคร ื่องพ ิมพ ์ เม.ย.ธ!
10/4/2561 3,868.80 วิธ ีเฉพาะเจาะจง

เซอร์วิส เซอร์วิส
3,868.80

เหมาะสม
61203ก50021

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ หจก. พะเยา ชัพพลาย หจก. พะเยา ช ัพพลาย สิบราคาแล้วเป็นราคาที่
2.2 24/5/2561 8,559.60 วิธ ีเฉพาะเจาะจง 8,559.60 612031วร0027

เครื่องพ ิมพ ์ พ.ค.ธ! เซอร์วิส เซอร์วิส เหมาะสม

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ หจก. พะเยา ช้พพลาย หจก. พะเยา ซ้พพลาย สิบราคาแล้วเป็นราคาที่
2.3

เครื่องพ ิมพ ์ มิ.ย.ธ!
ห /ธ /2561 1,064.70 วิธ ีเฉพาะเจาะจง

เซอร์ว ิส เซอร์วิส
1,064.70

เหมาะสม
61203กร0028

3 วัสด ุสำน ักงาน

ร้านโทนเนอร์ เซ็นเคอร์ ร ้านโทนเนอร์ เซ ็นเดอร์ สืบราคาแล้วเป็นราคาที่
3.1 ว ัสด ุสำน ักงาน (หมีกปรน) 4/1/25261 22,500.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง

เซอร์วิส
22,500.00 612031ว00002

เซอร์วิส เหมาะสม

หจก.พะเยาเครื่องเข ียน
สืบราคาแล้วเป็นราคาที่

3.2 วัสดุสำนักงาน ธ/2/2561 45,438.00 ว ิธ ีเฉพาะเราะจง หจก.พะเยาเครื่องเข ียน 45,438.00
เหมาะสม

61203^00005



4
ครุภ ัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 

ชนิดแข'วน
3/5/2561 155,000.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง

บริษ ัท พ.พานิชอีเลศท 

ร ิค เว ิลด ์ จำกัด

บริษ ัท พ.พานิชอีเลคทริค 

เว ิลด ์ จำก ัด
155,000.00

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203ก00042

5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องปัน 21/6/2561 55,000.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
บริษ ัท พ.พานิชอีเลคท 

ร ิค เว ิลด ์ จำก ัด

บริษ ัท พ.พานิชอีเลคทริค 

เว ิลด ์ จำภ ัต
34,400.00

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203^00057

9 โครงการสอนเส’ริมแก่นิสิต 20/4;2561 499.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านแฉเวเวV ร้านแอเวเวV 0อ|ว^ 499.00
สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203ก50022

10
โครงการอบรมการจ ัดการความ 

ปลอดภัยในฟ้องปฏิบ ัต ิการวิทยาศาสตร์
26/4/2561 1,120.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร ้านแดเว^ 0 0 ^ ร้านแอเวเวV 0(5^ 1,120.00

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203ก50023

ผู้จัดทำ

วX เ3.

ผู้ตรว'™อบ/'''''^ ผ่าน ,

^ เ ^ ^
เฟ้นชอบ

( นางหน้งฤทัย เทพสิงห์ ) ( นางฌ้ชกานต์ เสมอเสัอ ) (ดร.สมศักด์ ธรรม1วงษ์) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาสื ทองเริอง )
ตำแหน่ง....เจ้าหน้าท่ี........ ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี............ รองคณบสืฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ตำแหน่ง รองอธิการบสิฝ่ายบริหาร ปฏิบสิการแทน

คณบสืคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์



แบบรายงานผลการจัดส ัอจ ัดจ้าง ประจำป ี 2561 ประจำไตรผาลที่ 4

หน่วยงาน ค{ผะวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมา{นรายได้

ลำด ับท ี่
รายการ

ป ร ะก าศ  

เลขท ี่
ว ัน ท ี่ป ระกาศ วงเง ิน งบ ป ระมาณ ว ิธ ีร ื่อ /จ ้า ง ราย ร ื่อ ผ ู้เส น อ ราค า ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการค ัด เล ิอก

จำนวนเง ิน  

ต ามส ัญ ญ า

ตากว ่า  

งบ ป ร ะม าณ

เห ต ุผ ลท ี่ด ัด เล ือ ก  

โดยส ังเขป
ส ัญ ญ าเลขท ี่

ป ัญ ห า  อ ุป ส รรค  

ข ้อ เสน อแน ะ

1 ว ัส ด ุเร ื่อ เพ ล ิงห ล ่อ ล ื่น

1.1
ว ัสด ุเร ื่อเพล ิงหล่อล ื่น ก.ค.61 13/7/2561 6,360.00

วิ®เฉพาะเราะรง
หรก.วันสิ® เซอร์ว ิส หรก.ว ันส ิร ิ เซอร์วิส

6,360.00

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203900023

1.2
วัสด ุเร ื่อเพล ิงหล ่อล ื่น ส.ค.ธ! ร /8/2561 3,560.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิ® เซอร์วิส หรก.ว ันส ิร ิ เซอร์วิส

3,560.00

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203900023

1.3
วัสด ุเร ื่อเพล ิงหล ่อล ื่น ก.ย.61 13/9/2561 3,520.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง
หรก.ว ันส ิร ิ เซอร์วิส หจก.วันสิร ิ เซอร์วิส

3,520.00

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203900023

2 ค่าเช ่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพ ิมพ ์

2.1
ค ่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ 

เครื่องพ ิมพ ์ ภ.ค. 61
9/7/2561 3,098.70 วิธ ีเฉพาะเจาะจง

หจก. พะเยา ช ัพพลาย 

เซอร์วิส

หจก. พะเยา ช้พพลาย 

เซอร์วิส
3,098.70

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203950032

2.2
ค ่าเช ่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ 

เคร ื่องพ ิมพ ์ ส.ค.ธ!
15/8/2561 3,383.70 วิ®เฉพาะเราะรง

หจก. พะเยา ช้พพลาย 

เซอร์วิส

หจก. พะเยา ช้พพลาย 

เซอร์วิส
3,383.70

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203950035

2.3
ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร/ 

เครื่องพ ิมพ ์ ก.ย.61
7/9/2561 3,496.80 วิ®เฉพาะเราะรง

หจก. พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

หจก. พะเยา ชัพพลาย 

เซอร์วิส
3,496.80

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203?30043

3 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร 7/9/2561 25,900.00 วิ®เฉพาะเราะจง
บริษ ัท พ.พานิชอีเลคท 

ร ิค เว ิลด ์ รำก ัด

บริษ ัท พ.พานัชลิเลคท 

ร ิค เว ิลด ์ รำก ัด
25,900.00

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203950094

8 จ้างเทมาขนย้ายโต๊ะ 10/8/2561 25,000.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายชลิต ไชยสิทธา นายชลิต ไชยสิทธา 25,000.00
สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203^50037

9 จัด,ร ื่อบ ัายสส ักเกอร ์ 13/9/2561 30,000.00 วิ®เฉพาะเราะรง
รัาน่โรงพิมพ์'พ ิมพ์ลิ เชน 

เคอร์พล ัส

ร ้านโรงพิมพ ์พ ิมพ ์ล ิเร ื่น 

เตอร์พ ล ัส
13,120.00

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203^30083

10 ว้สคุลำนักงาน แท่นชาร์ทถ่าย 13/9/2561 7,500.00 ว ิ?เฉพาะเราะรง ร้านพะเยาเครื่องเขียน ร้านพะเยาเครื่องเขียน 7,500.00
สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203950082

11
โครงการนำเสนอคลงานวิจัยของนิสิด 

ครั้งที่ 2
ร /15/2561 3,999.90 วิ®เฉพาะเราะรง ร้านแฉ997 0007 ร้านแฉ997 0อ97 3,999.90

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203950026

12

โครงการปรับปรุงค ุณภาพระด ับหลักส ูคร 

4นแ 0 4  หล ักส ูตร โภชนากรและโภช 

บำบัด

6/7/2561 4,998.00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านแอ1วเวV 0 0 ^ ร้านแฉ007 0ฉ|ว7 4,998.00
สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203950030

13
โครงการประกันคุณภาพภารลิกษา 4บ1ง 

0 4  หลักสูตร®วเคมี
ธ/?/2561 2,427.50 วิ®เฉพาะเราะรง ร้านแฉ997 0097 ร ้านแฮเว^ ^เวV 2,427.50

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203^30033



14
โครงการตรวจประเม ินประกันค ุณภาพ 

การติกษาระดับหลักสูตรคุล®ววิทยา
19/7/2561 4,036.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านแอเวเวV 0ฉ|ว7 ร้าน!-เฉ!ว97 6097 4,036.00

สิบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203950034

15 โครงการปรับปรุงแผนปฐบัต ิการ ป ี2561 9/8/2561 714.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านแดเวเวV 0 อ |^ ร้านแฉ997 6097 714.00
สิบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203?ร0036

16 ค่าวัสคุโฆษณาและเผยแพร่ 12/9/2561 4,930.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านแฉเวเวV 0ฉ|ว7 ร้านแฉ997 6097 4,930.00
สิบราคาแล้วเปินราคาที 

เหมาะสม
61203950041

17
โครงการตรวจประเม ินประกันค ุณภาพ 

0บ9(
28/8/2561 3,316.35 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านป□เว97 6097 ร้านแฉ997 6097 3,316.35

สืบราคาแล้วเป็นราคาที่ 

เหมาะสม
61203?ร0042

.....
( นางหน้งฤทัย เทพสิงห์ ) 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ี........
นางฌ้ชกานต์ เสมอเ̂ อ ) 

ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี.........
(ดร.สมทักท่ี ธรรมวงษ์) , *(รองศาสตราจารย ดร.ชาสิ ทองเรอง )

รองคณบสีฝ่ายบรัหาร รักษาการแทน . 1 0 - , 1- ^ตำแหน่ง รองอธการบดฝ่ายบรหาร ปฏบตการแทน
คณบสืคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์


