
แบบรายงานผลการจัด#อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ประจำใตรมาฬที่ 1 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม
ลำดับ

ที่
รายการ

ประกาศ  
เลขที่

ว ันที่ประกาศ วงเงินงบประมาณ วิธี4อ/จ้าง ราย?อผู้เสนอราคา
ผู้ที่?ด้รับ การ 

คดเลอก

จำนวนเงิน 
ตามสัญญา

ตากว่า 
งบประมาณ

เหตุผลที่ค ัดเลือกโดยสังเขป ลัญญาเลฃที่
ป ัญหา อุปสรรค 

ข้อเลนอแนะ

ใม ่ม ีก า ร จ ัด ? อ จ ัด ร ้า ง

ผู้จัดทำ

( นางหที่งฤทัย เทพสิงห์ ) 
ตำแหน ่ง เจ้าหน้าที่.........

( นางฌ้ชกานต์ เสมอเสัอ ) 
ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที่..........

ผ่าน

(ดร.สมศักดี้ ธรรมวงษ์)
รองคณบดีฝ่ายบวิหาร รักษาการแทน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เห์นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเวิอง ) 
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบวิหาร ปฏิบัติการแทน



แบบรายงานผลการจัดที่อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ประจำโตรผาลที่ 2
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม
ลำดับ

ที่
รายการ

ประกาศ  
เลขที่

ว ันที่ประกาศ วงเงินงบประมาณ วิธีท ี่อ/จ้าง รายที่อผู้เสนอราคา ผู้ท ี่โด ้รับการคัดเสือก
จำนวนเงินตาม 

สัญญา

ตากว่า 
งบประมาณ

เหตุผลที่ดัดเลือก 
โดยสังเขป

สัญญาเลขที่
ป้ญหา ‘อุปลรรค 

ข้อเลนอแนะ

1
ครุภ ัณ ฑ ์โฆษณ าและเผยแพร ่ (ขาตั้ง 
โทรท ัศน ์) 16/2/2561 70,000.09 ' ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยา ซ ัพพลาย 
เชอร ่ว ิส

หจก.พะเยา ซ ัพพลาย 
เซอร ์ว ิส 70 ,000.90 '

ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203^00003

2
ว ัสด ุการ^กษ'นท ี่อใช ้ในการเว ิอน 
การสอน  สาขาจ ุ๓ }')รทอา สำนวน 
33 รายการ

16/2/2561 55,000.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
คณ ะเวชศาสตร์เขตร ้อน 
ม.มหิดล

คณ ะเวชศาสตร์เขตร ้อน ม. 
มหิดล

55,000^
ส ืบราคา แล้ว เป ็นรา คาที่ 
เหมาะสม

61203เ300004

ผู้จัดทำ ผู้)เรวจ^อบ ผ่า}^.. เห์นชอบ..X... ว6  ร ! /2 -0 9 ^ ^
( นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ ) ( นางฌ้ชกานต์ เสมอเสัอ ) (ดร.สมศักดี้ ธรรมวงษ์) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเวิอง )

ตำแหน่ง .... เจ้าหน้าที่.......... ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที่............... รองคณบดีฝ่ายบวิหาร รักษาการแทน ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบวิหาร ปฏบัติการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์



แบบรายงานผลการจัดซี๋‘อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ประจำ?ตรมาลที่ 3
หน่ายงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม
ล ำ ส ัม  

ท ี่
รายกๆร

ประกาศ  
เลขที่

วันที่ประกาฬ วงเงินงบประมาณ ว ิธ ี# อ/จ้าง ราย?เอผู้เสนอราคา ผู้ท ี่?ด้รับการจัดเสือก
จำนวนเงินตาม 

สัญญา

ตากว่า 
งบประมาณ

เหตุผลที่คดเลือก 
โดยสังเขป

สัญญาเลขท ี่
ปัญหา อปสรรค 

ข้อเสนอแนะ

1
ครุกิ'ณท์การค็!กษา กล ่องไฟครวร 
ลายตา ต ัวเลข 85 ระยะ 6 เมตร

31/5/2561 25.000.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.ส ุมนเมติคอล หจก.ส ุมนเมติคอล 25.000.00
ส ีบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203^00025

2
ว ัส ุการด ีกษา ค ่าร ่างอาจารย ์ใหญ ่ และ 
โครงกระด ูก  ลาขากายรภาคศาสตร์

14/6/2561 331,680.00 ว ิธ ีเฉพ าะเราะรง มหาวิทยาล ัยขอนแก่น มหาวิทยาล ัยขอนแก ่น 328.570.00
สีบราคาแล้วเป็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203^0061

ผู้จัดทำ

.........ว*
( นางหปึงฤทัย เทพสิงห์ ) 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที.่........
( นางฌ้ชกานต์ เสมอเสัอ ) 

ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที่..........

ผ่าน

(ดร.สม ศักดี้ ธรรมวงษ์)
รองคณบดีฝ่ายบวิหาร รักษาการแทน 
คณบดีคณะรทยาศาสตร์การแพทย์

เห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาสี ทองเวิอง ) 
ตำแหน่ง รองอธีการบดีฝ่ายบวิหาร ปฐบ้ตการแทน



แบบรายงานผลการจัด#อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ประจำโตรผาลที่ 4
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม

ลำคับที่

รายการ
ประกๆศ 

เลขที่
ว ันที่ประกาศ

วงเงิน

งบประมาณ
ว ิธ ี# อ/จ้าง รายที่อผู้เฬนอราคา ผู้ท ี่ใต้รับการคัดเลีอก

จํๆน'วนเงิน 
ตามสัญญา

ตากว่า 
งบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยลังเฃป

สัญญาเลขที่
ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างเหมากำจ ัดขยะติดเส ัอ สาขากายว ิภาคศาสตรี 2/8/2561 3,444.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เร ืองโรจน ์สระบ ุร ี หจก.ส.เร ืองโรจน ์สระบ ุร ี 3,444.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203?ร0031

2 ว ัสด ุว ิทยาศาสต';หร ือการแพ ทย ์ 465.700.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

2.1
ว ัสด ุการต ิกบาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขาธ ีวเคม ี จำนวน 16 รายการ

2/8/2561 65,297.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.แบงเทรดต ิง 1992 จำกัด บ.แบงเทรดด ิง 1992 จำก ัด 65,297.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาที่ 
เหมาะสม

61203^00052

2.2
ว ัสด ุการต ิกบา เพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขา?วเคม ี จำนวน 2 รายการ

15/8/2561 11,855.47 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.ไลพื่ โซ เอ น ,ร ี เอพี จำก ัด บ.'โลพื่ โซ เอ น ?  เอพ ี จำกัด 11,855.47
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203?00062

2.3
ว ัสด ุการต ิกษาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขา?วเคม ี จำนวน 4 รายการ

15/8/2561 13,261.58 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.โลพื่ โซ เอ น ซ ์ เอพ ี จำกัด บ.โลพ ื่ โซ เอ น ?  เอพ ี จำกัด 13,261.58
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาที่ 
เหมาะสม

61203^00053

2.4
วัสดุการติก!ฟา เพ ื่อ1ใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขาจ ุล?วว ิทยา จำนวน 1 รายการ

15/8/2561 4,815.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.ท ี.? .สถาพ ร กรุ๊ป หจก.ท ี.?.สถาพ ร กรุ๊ป 4,815.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203^00063

2.5
ว ัสด ุการต ิกษา เพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขา?วเคม ี จำนวน 4 รายการ

21/8/2561 12,990.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเน ี่ยน ซายน ์ จำกัด บ.ยูเนี่ยน ชายน ์ จำกัด 12,990.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาที่
เหมาะสม

61203^00091

2.6
ว ัสด ุการต ิกษาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขา?วเคม ี จำนวน 2 รายการ

21/8/2561 4,920.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
บ.เอส.เอม.เคม ีคอล ซ ้พพลาย 
จำกัด

บ.เอส.เอ ์ม .เคม ีคอล ซ ัพพลาย 
จำก ัด

4,920.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203^00090

2.7
ว ัสด ุการต ิกษาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขา?วเคม ี จำนวน 2 รายการ

13/9/2561 87,862.70 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.กิบโทย จำกัด บ.กิบโทย จำก ัด 87,862.70
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาที่ 
เหมาะสม

61203(300065

2.8
ว ัสด ุการต ิกษาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขา?วเคม ี จำนวน 9 รายการ

13/9/2561 20,264.73 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.แป?ฟ ิค  โซ แ อ น ?  จำก ัด บ.แป?พิเค โซ แ อ น ?  จำก ัด 20,264.73
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203^00067

2.9
ว ัสด ุการต ิกษาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขา?วเคม ี จำนวน 16 รายการ

13/9/2561 40,153.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.แป?ฟ ิค  โซ แ อ น ?  จำกัด บ.แป?พิเค โซ แ อ น ?  จำก ัด 40,153.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาที่ 
เหมาะสม

61203?00064

2.10
ว ัสด ุการต ิกษาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขา?วเคม ี จำนวน 6  รายการ

14/9/2561 17,922.50 ว ิธ ีเฉพาะเราะจง บ.แป?ฟ ิค  โซ แ อ น ?จ ำ ก ัด บ.แป?พิเค โซ แ อ น ?  จำก ัด 17,922.50
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาที่ 
เหมาะสม

61203?00092

2.11
ว ัสด ุการต ิกษาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขาจ ุล?วว ิทยา จำนวน 1 รายการ

20/9/2561 2,554.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.เธียง'ใหม่ ว ีเอ ็ม จำกัด บ.เธ ียงใหม ่ ว ิเอ ์ม จำก ัด 2,554.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203^00084

2.12
ว ัสด ุการต ิกษาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขา?วเคม ี จำนวน 5 รายการ

27/9/2561 14,712.50 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.วอร ีด  เมดิก หจก.วอร ีด  เมดิก 14,712.50
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาที่ 
เหมาะสม

61203^00087

2.13
ว ัสด ุการต ิกษาเพ ื่อใช ้ในการเร ียนการสอน 
สาขากายว ิภาคคาสตร ี จำนวน 72 รายการ

31/8/2561 99 ,995 .00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แกมมาโก ้(ประเทศโทย) 
จำก ัด

บ.แกมมาโก ้(ประเทศโทย) 
จำกัด

99,995.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203^00026



3 * คร ุภ ้ณ ฟ ้การสอชา 166,000.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

3.1
ครุภ ัณ ฑ ์การด ีกษา ด ู้แช ่สแตนเลส 4 ประด ู 
หล ักส ูตรโภชนาการและโภชนบำบ ัด

13/9/2561 44,500.00 ฉพาะเ^าะ^ง
บ.พ.พาป ็ช!แลคทร ิค เว ิลด ์ 
จำก ัด

บ.พ.พาน ิชอ ีเลคทริคเว ิลด ์ 
จำภัค

44,500.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะลม

61203900100

3.2
ครุภ ัณ ฑ ์การด ีกษา ด ู้แช ่สแตนเลส 3 ประด ู 
สาขาธ ีวเคม ี

13/9/2561 38 ,500 .00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
บ.พ .พาฉชอ ีเลคทร ิค เว ิลด ์ 
จำภัต

บ.พ.พาฉชอ ีเลคทริค เว ิลด ์ 
จำก ัด

38,500.00
ส ืบราคาแล ้วเป ็นราคาท ี่ 
เหมาะสม

61203900101

ผู้จัดทำ

( นางหน้งฤทัย เทพสิงห์ )
ตำแหน ่ง เจ้าหน้าที.่........

ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที่.

ผ่าน

(ดร.สมศ้กด์ ธรรมวงษ์)
รองคณบดีผ่ายบริหาร รกษาการแทน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เหัน'ชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ซาลี ทองเริอง ) 
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ปฏิบัติการแทน


