แบบรายงานผลการจัด รี่เ อจัด จ้า ง ประจำปี 2561 ประจำใดรมาสที่ 1
หน่ว ยงาน คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
งบประมาณแผ่น ดิน
ลำดับ
ที่

รา ย ก าร

ป ระก าศ
เลขท ี่

วัน ท ํ่ป ระก าศ

วงเงิน งบ ป ระม าณ

วัส ด ุก ารสืก ษ า (ขอ งส ด )
1

วัส ดุก า!สืก ยา (ของสด)สาขารชา

2

วัส ดุก ารสืก ษา (ของสด)สาขาวิช า

วิธ ีท ี่อ /จ้า ง

98,000.00

ว ิธ ีเ ฉ พ า ะ เจ า ะ จ ง

13/11/2560

500.00

วิ! !เฉพ าะเจาะจง

29/11/2560

634.00

วิธ ีเ ฉ พ าะเจาะจง

14/12/2560

3,044.75

วิ! !เฉพ าะเจาะจง

ราย !!อ ผ ู้เ ส น อ ราค า

-

ผ ู้ท ี่? ด ัร ับ ก าร

จำนวนเงิน

ตากว่า

เห ต ุผ ล ท ี่ด ัด เล ือ ก

ด ัด เล ือ ก

ตามสัญ ญ า

งบ ป ระม าณ

โด ย ส ัง เขป

-

500.00

-

สัญ ญ าเลขที่

เกณ ฑ ์ร าค าต าสุด

61203^0014

เกณ ฑ ์ร าค าต ํ่า สุด

61203(^0028

เกณ ท์ร าคาต1าธุด

61203^^0040

สวิร วิท ยา จำนวน 1 รายการ
634.00

สรีร วิท ยา จำนวน 4 รายการ

3

วัส ดุก ารสืก ยา (ของสด)สาขาวิช า

~

2.946.75

9 8 .00

จุส ฯ จำนวน ห ราย ก าร
เหนชอบ

( นางสาว'โกษ์ณา โผ'ดีต )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าดี........ .

.... -

X

-

( นางฌัชกานตํ เสมอเสัอ )
ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าดี.........

(ดร.สมศัก^ ธรรนวงษ์)
รองคณบดีฝ่ายบ*หาร รักษาการแทน
คณบดีคณะวทยาศาสตรัการแพทย์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาสื ทองเรีอง )
ตำแหน่ง รองอ?การบดีฝ่ายบ?หาร ปฐบัดีการแทน

ปีญ หา อุป ส รรค
ข้อ เสนอแนะ

“

แบบรายงานผลการจัดร่โอจัดจ้าง ประจำปี 2561 ประจำโดรมาลที่ 2
หน่ายงาน คณะรทยาศาลตร์ก ารแพทย์
งบประมาณแผ่น ดิน
ลำดับ

'รายการ

ที่
1

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
จำนวน 8 รายการ

3

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
จำนวน 5 รายการ
วัล ดุร ทยาศาลต']การแพทย์

4

วัน ที่ป ระกาศ วงเงิน งบประมาณ

วิธ ี4 อ/จ้า ง

รายที่อ ผู้เสนอราคา

ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ การดัด เสือ ก

เลขที่
ว ัส ด ุ่ว ิท ย าศ าล ด ร์ก ารแพ ท ย ์
วัส ดุร ทยาศาลต']การแพทย์
จำนวน 8รายการ

2

ประกาศ

จำนวน 31 รายการ
วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

5

จำนวน 31 รายการ

1

ปล็ก โพฟ้า จำนวน 5 รายการ

1

วัส ดุก ารเกษตร จำนวน 25

จำนวนเงิน ตาม

ตากว่า

เหตุผ ลที่ด ัด เสือ ก

สัญ ญา

งบประมาณ

โดยสัง เขป

สัญ ญาเลขที่

ปีญ หา อุป สรรค
ข้อ เสนอแนะ

152,000.00
-

2/3/2561

วิธ ีเ ฉ พ าะเจาะจง
10,384,35 ร?เฉพาะเราะรง

ฟ้า งทุ้น ส่ว นรำกัด ที. ?.สกาพร ก^ป

ฟ้า งทุ่น ส่ว นจำกัด ที. ?.สถาพร กรุ๊ป

ร?เฉพาะเราะรง บวิษ ้ท ยูเนี่ย น ชายน์ จำกัด

บรษ้ท ยูเปีย น ชายปี รำกัด

23,340.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง บรษัท ทีท ีเ ค ชายปีเ อน? รำกัด

บรบัท ทีท ีเ ค ชายปีเ อน? จำกัด

21/3/2561

73,270.25

ร?เฉพาะเราะรง บวิษ ้ท วิบ ใทย จำกัด

บรษัท ศบโทย รำกัด

14/3/2561

2,140.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง บรยัท แป?ลด โซแอ น ? รำกัด

บวิษ ้ท แป?หิเค ไชแอ น ? จำกัด

21/3/2561

10,119.00

2/3/2561

10,384.35

“

เกณ•ที'ราคาต็าสุด

61203900012
'

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900009

”

23,340.00

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900010

”

73,270.25

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900011

10,119.00

“

2,140.00

"

เกณฑ์ร าคาติา สุด

61203900017

ฟ้างทุ้นส่วนจำกัด พะเยา ข้พ พลาย เชอร์วิส

29,950.00

50.00

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900019

-

ร์า นพะเยาพันธุโม้

49,500.00

500.00

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900006

“

30,000.00 วิธ ีเ ฉ พ าะเจาะจง

วัล ต ุโ พ ฟ ้า และวัส ด ุ

30,000.00

ร?เฉพาะเราะรง ฟ้างทุ้นส่วนจำกัด พะเยา ชัพ พลาย เชอร์วิส

50,000.00

ร? เฉ พ าะ เรา ะ จ ง

50,000.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร์า นพะเยาพันธุโม้

-

30/3/2561

“

23/1/2561

-

22/2/2561

337.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

“

"

337.00

-

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203950040

“

-

22/2/2561

649.70

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

-

“

649.70

"

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203950089

”

-

16/2/2561

588.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

-

"

588.00

-

เกณฑ์ร าคาตั้า สุด

61203950078

"
“

ว ัส ด ุก ารเก ษ ต ร
รายการ

98,000.00 วิธ ีเ ฉ พ าะเจาะจ ง

วัส ดุก ารสืก ษา (ของสด)
1

วัสดุการสืกษ'า (ของสด)สาขาวิชา
จุล ฯ จำนวน 7รายการ

2

วัสดุก ารสืก ษา (ของสด)สาขาวิชา
จุล ฯ จำนวน 7รายการ

3

วัสดุก ารสืก ษา (ของสด)สาขาวิชา
จุล ฯ จำนวน 4รายการ

7

4

วัสดุการสืกษ'า (ของสด)สาขาวิชา
จุล ฯ จำนวน ธรายการ

-

16/2/2561

482.23

ร?เฉพาะเราะรง

-

-

482.23

-

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203950077

5

วัสดุก ารสืก ษา (ของสด)สาขาวิชา
จุล ฯ จำนวน ธรายการ

-

8/3/2561

1,033.75

ร?เฉพาะเราะรง

-

“

1.033.75

“

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203950096

6

วัสดุการสืกษ'า (ของสด)สาขาวิชา
จุล ฯ จำนวน 22รายการ
วัสดุก ารสืก ษา (ของสด)หลัก สูต ร
โภชนาการ จำนวน 17รายการ

-

16/2/2561

2,194.35

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

-

-

2,194.35

-

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203950076

16/2/2561

2.476.00

ร?เฉพาะเราะรง

เกณฑ์ร าคาตาสุด

612039500779

7

'

2,476.00
'

“

*

ลำดับ

รายการ

วัน ที่ป ระกาศ วงเงิน งบประมาณ

วิธ ีร เอ/จ้า ง

ราย!}อผู้เ สนอราคา

ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ การดัด เลือ ก

เลขที่

ที่
8

ประกาศ

วัสตุก ารดีก ษา (ของสด)หลัก สูต ร
โภชนาการ จำนวน 14รายการ

I

16/2/2561

3/745.00

ตากว่า

สัญ ญา

งบประมาณ

3,745.00

วิ? เฉพาะเจาะจง

เหตุผ ลที่ด ัด เลือ ก

( นางฌัชกานตํ เสมอเไ}อ )
ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที่..............

(ดร.สมศักด ธรรมวงษ์)
รองคณบดีฝ่ายบ?หาร รักษาการแทน
คณบดีคณะ?ทยาศาสต?การแพทย์

สัญ ญาเลขที่

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาสิ ทองเ?อง)
ตำแหน่ง รองอธการบดีฝ่ายบ?หาร ปฐบัดีการ
แทน

ปืญ หา อุป สรรค
ข้อ เสนอแนะ

โดยสัง เขป
เกณฑ์ร าคาตาสุด

เหนชอบ

ผ้จัดทำ

( นางสาวรักป็ณา ไผ่?ต )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่.........

จำนวนเงิน ตาม

612031^0069

แบบรายงานผลการจัด ?อจัด จ้า ง ประจ้าปี 2561 ประจ้า?ตรมาสที่ 3
หน่วยงาน ค{นะวิทยาศาสตร์การแพทย์
งบประมา{นแผ่นดิน
ลำดับ

รายการ

ประกาศ

วัน ที่ป ระกาศ วงเงนงบประมาณ

วิธ ีท ี่อ /จ้า ง

รายที่อ ผู้เสนอราคา

ผู้ท ี่โ ด้ร ับ การดัด เลือ ก

เลขที่

ร่เ
ว้ส ตุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

2

ว้ส คุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

ตากว่า

เหตุผ ลที่ด ัด เลือ ก

สัญ ญา

งบประมาณ

โดยสัง เขป

สัญ ญาเลขที่

ปีญ หา อุป สรรค
ข้อ เสนอแนะ

152,000.00

วิธ ีเ ฉ พ าะเจาะจ ง

3/4/2561

1.496.93

วิ!) เฉพาะเจาะ'งง

บวิษ ัท โสฟ้ โซ เอ น ? เอที จำกัด

บวิษ ัท ใลที โซ เอ น ? เอพิ จำกัด

1,496.93

“

เกณฑ์'ราศาต'าสุด

61203900021

23/4/2561

3,620.00

วิ? เฉพาะเจาะวง

บวิษ ัท แบงเทรดดิง

บวิษ ัท แบงเทรดดิง

3,620.00

"

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900013

ว ัส ด ุว ิท ย าศ าส ต ร์ก ารแพ ท ย ์
1

จำนวนเงนตาม

จ้า นวน 1 รายการ
'

จ้า นวน 2 รายการ
3

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

4/4/2561

25,811.00

วิ? เฉพาะเจาะวง

บวิษ ัท เธีย งใหม่ วิเอ์ม จำกัด

บวิษ ัท เธีย งใหม่ วิเ อม จำกัด

25,811.00

~

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900015
'

จำนวน 7 รายการ
ว ัส ด ุว ิท ย าศ าส ต ร์ก ารแ พ ท ย ์
1

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

30/5/2561

480,000.00

วิธ ีเ ฉ พ าะเจาะจ ง

16,230.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

บวิษ ้ท ยูเนี่ย น ซายน์ จำกัด

บวิษ ้ท ยูเนี่ย น ชายน จำกัด

16,230.00

”

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900034
'

จำนวน 2 รายการ
2

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

20/6/2561

6,450.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

บวิษ ้ท โลพี โซเอน'ข้ เอพี จำกัด

บวิษ ัท ไลพี โซเอ น ซ์ เอพี จำกัด

6,450.00

“

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900035
'

จำนวน 2 รายการ
ว ัส ด ุว ิท ย าศ าส ต ร์ก ารแ พ ท ย ์
ใ

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

20,000.00

วิธ ีเ ฉ พ าะเจาะจ ง

20/6/2561

13,910.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

บวิช ้'ท ศบ่โ ทย จำกัด

บร์ษ ัท วิบ โทย จำกัด

20/6/2561

1,926.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

บวิษ ัท แป??)ค โซแอ น ? จำกัด

บวิษ ัท แป?พีค โซแอ น ช์ จำกัด

1,926.00

20/6/2561

3,320.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

บวิษ ัท แบงเทรดดิง 1992 จำกัด

บวิษ ัท แบงเทรดวิง 1992 จำกัด

3,320.00

13,910.00

”

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900037

เกณฑ์ราคาต*าสุด

61203900038

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203900036

จำนวน 7 รายการ
2

ว้ส ตุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

‘

จ้า นวน 1 รายการ
3

ว้ส ตุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

~

'

จ้า นวน 2 รายการ
4

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

20/6/2561

3,274.20

วิ? เฉพาะเวาะวง

หวก. ที? .สถาพ ร กรุ๊ป

หจก. ท?.สถาพ ร กรุ๊ป

เกณฑ์ร าคาตาสุด

3,274.20

61203900039
'

จำนวน 3 รายการ
วัส ดุก ารสืก ษา (ของสด)

98,000.00

วิธ ีเ ฉ พ าะเวาะจง

-

30/4/2561

98,000.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

~

~

1,639.00

วัส ดุก ารวิก ษา (ของสด)หลัก สูต ร
โภชนาการ จำนวน 1 รายการ

-

30/4/2561

98,000.00

วิ? เฉพาะเจาะวง

-

“

1,400.00

3

วัส ดุก ารวิก ษา (ของสด)หลัก สูต ร
โภชนาการ จำนวน 58 รายการ

-

4/4/2561

98,000.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

-

-

4

วัส ดุก ารวิก ษา (ของสด)หลัก สูต ร
โภชนาการ จำนวน 3 รายการ

-

30/4/2561

98,000.00

วิ? เฉพาะเจาะวง

“

“

1

วัสดุการสืกษ'า (ของสด)หลัก สูต ร
โภชนาการ จำนวน 13 รายการ

2

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203960142

“

~

เกณฑ์ราคาต*าลุด

61203960121

"

4,193.00

-

เกณฑ์ร าคาต1าสุด

61203960123

”

1,020.00

“

เกณฑ์ร าคาต็า สุด

61203960144

“

ลำดับ

รายการ

5

ประกาศ

วัน ที่ป ระกาศ วงเงนงบประมาณ

วัสดุการลักษา (ของสด)หลัก สูต ร
โภชนาการ จำนวน 1 รายการ

-

30/4/2561

จ้า งซ่อ มครุภ ัณ ฑ์
1

วิธ ี? อ/จ้า ง

รายที่อ ผู้เสนอราคา

ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ การดัด เลือ ก

เลขที่

ที่

จ้างร}อมครุภ ัณ ฑ์วทยาศาสตรั
จำนวน 5 เควิอง

0?

( นางสาวรักป็ณา ไผจ้ต )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่........

15/5/2561

540.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

185,000.00

วิธ ีเ ฉ พ าะเจาะจง

32,100.00

วิธ เฉพาะเจาะจง

'1

( นางฌ้ชกานตํ เสมอเส์อ )
ตำแหน่ง ...หัวหนาเจ้าหน้าที่............

จำนวนเงนตาม

-

-

สัญ ญา
540.00

บวิษ ัท วิบ ไทย จำภัด

บวิษ ัท กับ ไทย จำกัด

32,100.00

ตากว่า

เหตุผ ลที่ด ัด เลือ ก

งบประมาณ

โดยสัง เขป

-

~

2 ) 1?

^

/

/

/

61203^0143

เกณฑ์ร าคาตาสุด

61203?ร0016

(ดร.สมลักที่ ธรรมวงษ์)
รองคณบดฝ่ายบวิหาร รักษาการแทน
คณบลัคณะวิทยาศาสตรัการแพทย์

^

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาสื ทองเวิอง )
ตำแหน่ง รองอธีการบสืฝ่ายบวิหาร
ปฐบั51การแทน

ปีญ หา อุป สรรค
ข้อ เสนอแนะ

เกณฑ์ร าคาตาสุด

เหนชอบ
^

สัญ ญาเลขที่

~

แบบรายงานผลการจัด ?อจัด จ้า ง ประจำปี 2561 ประจำไตรมาลที่ 4
หน่ว ยงาน ค{นะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
งบประมา{นแผ่น ดิน
ลำดับ

รายการ

4

ประกาศ
เสขที่

วันที่ป ระกาศ

วงเวินงบประมาณ

วิธ ี? อ/จ้า ง

รายธีอ ผู้เสนอราคา

ผู้ท ี่ได้รับ การดัตเสือ ก

จำนวนเวิน
ตามสัญญา

ตากว่า
งบประมาณ

เหตุผสที่ด ัดเสือก
โตยสังเขป

สัญญาเสขที่

ปิญหา อุป สรรค
ข้อเสนอแนะ

1

วัสดุลำนักงาน
วัสดุลำนักงาน จำนวน 103 รายการ

182,600.00
132.000.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยาเคธีองเธียน

หจก.พะเยาเค^องเขียน

132,000.00

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203?00048

-

2

วัสดุลำนักงาน จำนวน 70 รายการ

49,417.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยาเค^องเขียน

หจก.พะเยาเค^องเขียน

49,417.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?00045

-

24/7/2561

480,000.00
22,520.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง

1

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
วัสดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 3
รายการ

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิบัท ท ี่ท ี่เ ค ชายน์ เอน? จำกัด

บวิษัท ท ี่ท ี่เ ค ชายน์ เอน? จำกัด

22,520.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?00034

-

2

วัสดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 2
รายการ

23/7/2561

10,272.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ที่ ? สถาพร กรุ๊ป

หจก.ที่ ? สถาพร กรุ๊ป

10,272.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?00032

-

3

วัสดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 3
รายการ

23/7/2561

22,520.00

วิธีเฉพ0ะเจาะจง

บวิษัท ท ี่ท ี่เ ค ชายน์ เอน? จำกัด

บวิษัท ท ี่ท ี่เ ค ชายนั เอน? จำกัด

22,520.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203^00033

-

4

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 5
รายการ

3/7/2561

5,545.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษัทยูเปียน ชายน์ จำกัด

บวิษ้ท ยูเปียน ชายน์ จำกัด

5,545.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?00040

-

5

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 7
รายการ

ร/?/2561

69,122.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษ ัท แป?ที่ค ไชแอน? จำกัด

บวิษ ัท แป?ที่ค ไชแอน? จำกัด

69,122.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?00041

-

6

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 7
รายการ

10/7/2561

12,955.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านไพยูลย์เภสัช

ร้า นไพยูลย์เภสัช

12,955.00

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203?00049

-

7

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 8
รายการ

19/7/2561

71,048.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษ ัท แป?ที่ค ไชแอน? จำกัด

บวิษ ัท แป?ที่ค ไชแอน? จำกัด

71,048.00

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203^00060

-

8

วัส ดุว ิท ยาคาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 4
รายการ
วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 3

8/8/2561

8,691.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษ้'ท แบงเทรดดิง 1992 จำกัด

บวิษ้ท แบงเทรดดิง 1992 จำกัด

8,691.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?00070

-

15/8/2561

35,160.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษ้ท ดิบไทย จำกัด

บวิษัท ดิบไทย จำกัด

35,160.20

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

612031ะ,0 0077

-

10 วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 2
รายการ

14/8/2561

1,406.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษ้ท เธียงใหม่วิเอ์ม จำกัด

บวิษํท เธียงใหม่วิเอ็ม จำกัด

1,406.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?00072

-

11 วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 1
รายการ

8/8/2561

4,012.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษัท ? ที่ ไอ แอนด์ช ายนั จำกัด

บวิษัท ?ที่ ไอ แอนด์ช ายน์ จำกัด

4,012.50

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203โ*00069

-

12 วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 3
รายการ

1/8/2561

6,460.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษ้ท ยูเปียน ชายนั จำกัด

บวิบัท ยูเปียน ชายน์ จำกัด

6.460.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?00056

-

13 วัส ดุว ิท ยาคาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 21
รายการ

2/8/2561

64,508.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ที่วายเ&าส์แวร์ชัพ พลาย

หจก.ที่วายเฟ้าลํแวร์ชัพ พลาย

64,508.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?00058

-

14 วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 21
รายการ

8/8/2561

10,650.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษัท ยูเปียน ชายน์ จำกัด

บวิษัท ยูเปียน ชายน์ จำกัด

10,650.00

-

เกณฑ์'ราคาต*'าสุด

61203?00075

-

15 วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จำนวน 3
รายการ

14/8/2561

3,852.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษัท ดิบไทย จำกัด

บวิษัท ดิบไทย จำกัด

3,852.00

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203?00078

-

9

/

ลำดับ
รายกา•ร
4
16 วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 2
รายการ

ประกาศ
เลขที่

วันที่ป ระกาศ

วงเงินงบประมาณ

วิธีที่อ/จ้าง

รายที่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้'รับการดัดเสือก

ลำนานเงิน
ตามสัญญา

ตากว่า
งบประมาณ

เหตุผสที่ด ัดเสือ ก
โดยสังเขป

สัญญาเลขที่

ปีญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

8/8/2561

480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท ีท ีเ ค ซายน์ เอนซ์ ลำกัด

บริษัท ท ีท ีเ ค ชายปี เอนช์ ลำกัด

4,710.00

-

เกณฑ์ราคาดํ่าสุด

61203900071

-

17 วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 1
รายการ

15/8/2561

480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วอร์ด เมกัก

หจก.วอร์ด เมกัก

2,033.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203900066

-

18 วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน23
รายการ

14/8/2561

480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิษัท กับไทย ลำกัด

บริษัท กับไทย ลำกัด

45997.65

-

เกณฑ์ราดาตาสุด

61203900073

-

19 วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 51
รายการ

20/8/2561

480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.ม'กัดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อ น ม.มทีดล

68,900.00

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203900047

-

20 วัส คุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 11
รายการ

23/8/2561

480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอ. ที.ชายปี เทรดกัง

หจก.เอ. ที.ชายปี เทรดกัง

24,650.00

-

เกณฑ์'ราคาตํ่าสุด

61203900076

-

21

วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 2
รายการ

20/8/2561

480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.เอ์ม.เคปีคอล ชัพ พลาย ลำกัด

บริษัท เอส.เอม.เคปีคอล ชัพ พลาย จำกัด

5,050.40

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203900068

-

22 วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 8
รายการ

8/8/2561

480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ที ธี สถาพร กรุ๊ป

หจก.ที ? สถาพร กรุ๊ป

5,895.70

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203900074

-

200,000.00

17,013.00

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203900030

-

8,511.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203900031

-

103,658.39

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203900046

-

1

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 5
รายการ

10/7/2561

17,013.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วอร์ด เมกัก

หจก.าอร์ด เมกัก

2

วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 3
รายการ

3/7/2561

8,511.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดกัง 1992 ลำกัด

บริษัท แบงเทรดกัง 1992 ลำกัด

3

วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 17
รายการ

3/7/2561

103,658.39

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กับไทย ลำกัด

บริษัท กับไทย ลำกัด

4

วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 21
รายการ

14/8/2561

2,160.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดกัง 1992 ลำกัด

บริษัท แบงเทรดกัง 1992 ลำกัด

2.160.00

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203900055

-

5

วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 8
รายการ

19/7/2561

71,048.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษ ัท แป?ฟิค ไชแอนช์ ลำกัด

บริษ ัท แป?ฟิค ไชแอนช์ ลำกัด

71,048.00

-

เกณฑ์'ราคาตํ่าสุด

61203900060

-

1

วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 28
รายการ

23/8/2561

150,376.20
61,043.50

วิธ ีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูแอนด์วิ โฮลกัง (ไทยแลนด')ลำกัด

บริษัท ยูแอนด์วิ โฮลกัง (ไทยแลนด์)ลำกัด

61,043.50

-

เกณฑ์'ราศาต4'าสุด

61203900096

-

2

วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 46
รายการ

23/8/2561

150,376.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทยูเปียน ชายปี ลำกัด

บริษัทยูเปียน ชายปี ลำกัด

150,376.20

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203900097

-

3

วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 22
รายการ

21/8/2561

66.150.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดกัง 1992 ลำกัด

บริษัท แบงเทรดกัง 1992 ลำกัด

66.150.00

-

เกณฑ์'ราคาตํ่าสุด

61203900088

-

4

วัส ดุรทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ลำนาน 37
รายการ

21/8/2561

95.299.55

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กับไทย ลำกัด

บริษัท กับไทย ลำกัด

95,299.55

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203900089

-

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

61203900058

-

เกณฑ์'ราคาตํ่าสุด

61203900080

วัส ดุว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

1

วัส ดุง านบ้า นงานครัว
วัส ดุง านบ้านงานครัวลำนาน 27รายการ

20/8/2561

395,400.00
64.508.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พีวายเ&าส์แาร์ช้พพลาย

หจก.พีวายเ&าส์แวร์ช้พพลาย

64,508.00

2

วัส ดุง านบ้านงานครัวลำนาน 38รายการ

29/8/2561

141,710.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. นอร์ทเทอร์นเคฝ็เกัล แอนด์ กลาสแาร์

หจก. นอร์ทเทอร์นเคปีเกัล แอนด์ กลาสแวร์

141,710.00

ลำคับ
รายการ
*1
3 วัสดุงานบ้านงานครัวลำนวน 26รายการ

ประกาศ
เสซที่

วันที่ป ระกาศ

วงเงํนงบประมาก4

วิธีที่อ/จ้าง

รายที่อ ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ใค้รับการคัดเสือ ก

จำนวนเ1น
คากว่า
เหตุผลที่ค ัดเสือ ก
ตามสัญญา งบประมาโน
โคยสังเซป
173.408.00
เกณฑ์ราคาตั๋าสุด
-

27/8/2561

173.408.00

ร?!เฉพาะเจาะจง

บวิยัท เอส ชายโ! เชนเตอรั ลำกัด

บวิยัท เอส ชายโ! เชนเตอรั ลำกัด

1

ครุภ ้ณ ฑ์ง านบ้ๆ นงานครัว
จากการที่อ เควิอ งปัน อเนกประสงค์ ลำนวน
8 เควิอง

ร/?/2561

55,000.00
55,000.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิยัท พ.พาปัชอิเลคทวิคเวิลด์ลำกัด

บวิยัท พ.พาปิชอิเลคทวิคเวิลด์ลำกัด

1

วัส ดุก ารศกยา (ซองสค)
วัสดุการศกยา (ซองสค)หลักสูตรโกชนาการ
ลำนวน 49 รายการ

7/10/2561

98,000.00
4.560.25

วิธ ีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

4.560.25

-

31/8/2561

3.292.25

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

3,292.25

2

34,400.00

20.600.00 เกณฑ์ราคาตาสุด

สัญญาเสซที่

ปัญหา อุปสรรค
ซ้อเสนอแนะ

61203?00079
61203?00057

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203^1:0243

-

-

เกณฑ์ราคาดาสุด

61203?50236

-

วัสดุการศกยา (ซองสด)หลักสูตรโภชนาการ
ลำนวน 60 รายการ

“

3

วัสดุการศกยา (ของสด)หลักสูตรโภชนาการ
ลำนวน 10 รายการ

“

14/9/2561

1.800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

1,800.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203^0250

-

4

วัสดุการศกยา (ซองสด)หลักสูตรโภชนาการ
ลำนวน 74 รายการ

“

24/9/2561

4.437.93

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

4,437.93

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

612031^0252

-

5

วัสดุการศกยา (ซองสด)หลักสูตรโภชนาการ
ลำนวน 44 รายการ

“

28/9/2561

5.994.75

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

5.994.75

-

เกณฑ์ราคาตาสุด

612031^0258

-

6

วัสดุการศกยา (ซองสด)หลักสูตรโภชนาการ
ลำนวน 10 รายการ

”

27/8/2561

2.558.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

2.558.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

612031^0228

-

140.000.00

-

เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

61203?ร0029

-

4,761.50

-

เกณฑ์'ราคาต'าสุด

6120315ร0039

-

/

1

จ้า งซ่อ มครุภ ัณ ฑ์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาคาสดรัจำนวน 2 ชุด

10/07/256

185,000.00
140,000.00

วิธ ีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ควอเดอวิแสืป อิน ทรุเม้น ส์

หจก.ควอเตอร์แ ล์ป อิน ทรูเม้น ลั

2

จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาคาสตรัลำนวน 1 ชุด

27/8/2561

4.761.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บวิยัท แลบลดเดอวิ ลำกัด

บวิยัท แล์บ ลดเดอร์ ลำกัด

เหนชอบ

( นางสาวรัก ป็ณ า โม่รัต )
ตำแหน่ง .....ด์เาหน้าที.่ ..........

( นางฌัซ กานตํ เสมอเสัอ )
ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที.่ ..........

(ตร.สมสักที่ ธรรมวงษ์)
รองคณบสิฝ่ายบสิหาร รักษาการแทน
คณบ?!คณะใทยาสาสต4การแพทย์

(รองศาสตราจารย์ สร.ชาสิ ทองเรัอง )
ตำแหน่ง รองอสิการบสิฝ ่ายบสิห าร ปเ)บัสิการแทน

ลำดับที่

รายการ

ประกาศเสขที่

วันที่ประกาศ

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

วงเงํนงบประมาณ
1,832,000.00

แบบรายงานผลการจัด ริโ อจัด จัไ ง ประจ้า ปี 2561 ประจ้า ไดรมาสที่ 4
หน่ว ยงาน ค1นะวิท ยาดาสดร์ก ารแพทย์
งบประมาณแผ่น ดน
วิธริโอ/จ้าง
รายที่อผู้เสนอราคา
ผูท ี่ได้รับการดัดเลือ ก
ประกวดราคาอเลืก ทรอนกส์
(5-๖166๒9)

จ้านวนเงํนดาม
สัญญา

ดั๋ากว่า
งบประมาณ

เหตุผลที่ดัคเลือก
โดยสังเขป

สัญญาเลขที่

1

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธุดที่3 รายการที่
43-61จ้านวน 19 รายการ

28/8/2561

199,785.00

ประกวดราคา!!เลืกทรอปีกลํ
(5-๖1661ก9)

บวิษ์ท ใบโอเทด แอนตํ ไชแอนด์
ติฟิค จ้ากัด

บวิษัท ไบโอเทศ แอนด์ ไชแอนด์
ทํฟิค จ้ากัด

177,442.38

22.342.62

เกณฑ์ราคาตำสุด

75/2561

2

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดที่?รายการที่
135-146จ้านวน 12 รายการ

28/8/2561

123,700.00

ประกวดราคา!!เลืกทรอปีกลํ
(5-๖166๒9)

บวิษัท โบโอเทค แอนด์ ไชแอนตํ
ทิฟิค จ้ากัด

บวิษัท ไบโอเทด แอนด์ ไชแอนด์
ติฟิค จ้ากัด

115,649.80

8050.20

เกณฑ์ราคาตาสุด

75/2561

3

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธุดที่8รายการที่
147-165จ้านวน 19 รายการ

23/0/2561

151,610.00

ประกวดราคา!!เลืกทรอปีกส์
(5-๖166๒9)

บวิษ์ท อิดัลผาร์ (ประเทศไทย)
จ้ากัด

บวิษ์ท อดัลมาร์ (ประเทศไทย)
จ้ากัด

139,870.40

11739.60

เกณฑ์ราคาตาสุด

76/2561

4

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธุดที่2รายการที่
29-42จ้านวน 14 รายการ

24/8/2561

198,550.00

ประกวดราคา!!เลืกทรอปีกลํ
(5-๖166๒9)

บวิษัท ยูแอนด์วิ โฮลติง (ไทย
แลนตํ)จ้ากัด

บวิษ์ท ยูแอนด์วิ โฮลติง (ไทย
แลนด์)จ้ากัด

162,179.90

36370.10

เกณฑ์ราคาตำสุด

74/2561

5

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธุดที่4รายการที่
62-89จ้านวน 27 รายการ

24/8/2561

204,050.00

ประกวดราคา!!เลืกทรอปีกลํ
(5-๖166๒9)

บวิษัท ยูแอนตํวิ โฮลติง (ไทย
แลนด์)จ้ากัด

บวิบัท ยูแอนด์วิ โฮลติง (ไทย
แลนด์)จ้ากัด

174,288.10

29821.90

เกณฑ์ราคาตำสุด

74/2561

6

วัสดุวิทยาศาสตร์กาวแพทย์ ชุดที่!รายการที่
1-28 จ้านวน 28 รายการ

24/8/2561

219,020.00

ประกวดราคา!!เลกทรอน้กลํ
(5-๖เ66เก9)

ห้างทุ้นลํวนจ้ากัด ติ.ริ!.ลถาพร กรุ๊ป ห้างทุ้นลํวนจ้ากัด ติ.ริ!.สถาพร กรุ๊ป

173,992.70

45027.30

เกณฑ์ราคาตำสุด

73/2561

7

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดที่ฑรายการที่
257-269 จ้านวน 13 รายการ

24/8/2561

23,260.00

ประกวดราคา!!เลืกทรอปีกลํ
(5-๖166๒9)

ห้างทุ้นลํวนจ้ากัด ติ.ริ!.สถาพร กรุ๊ป ห้างทุ้นส่วน1จ้ากัด ติ.ริ!.สถาพร กรุ๊ป

22,705.40

554.60

เกณฑ์ราคาตำสุด

73/2561

8

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธุดที่ 5รายการที่
89-105 จ้านวน 17 รายการ

16/8/2561

128,190.00

ประกวดราคา!!เลืกทรอปีกส์
(5-๖166๒9)

บวิษัทยูเปียน ชายน์ จ้ากัด

บวิษ์ทยูเปียน ชายปี จ้ากัด

73,958.60

54231.40

เกณฑ์ราคาตำสุด

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธุดที่ 12รายการที่
270-288 จ้านวน 19 รายการ

16/8/2561

105,124.00

ประกวดราคา!!เลืกทรอปีกลํ บวิษ์ท ปีบไทย จ้ากัด
(5-๖|'661ก9)

บวิษ์ท ปีบไทย จ้ากัด

90,372.20

14751.80

เกณฑ์ราคาตำสุด

9

/

1/2561

2/2561

เหนชอบ

( นางสาวรักป็ณา ไผจัด )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่.........

( นางฌ้ชกานตํ เสมอส์อ )
ตำแหน่ง ..หัวหน้าเจ้าหน้าที่............

(ดร.สมศักส์ ธรรมวงษ์)
รองคณบติฝ่ายบวิหาร รัก ษาการแทน
คณบติคณะวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์

(รองดาสดรารารย์ ดร.ชาล ทองเวิอง )
ตำแหน่ง รองอวิการบดฝ่ายบวิหาร ปฏิบัติการแทน

ปิญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

