
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงนิท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำสมรรถนะนิสิต

คณะทันตแพทยศำสตร์
3,345.00              3,345.00      

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์

คอลลำโบเรช่ัน

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์

คอลลำโบเรช่ัน
3,345.00      

เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0026 1/6/2564

2 จัดซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรบริกำรทำงทันตกรรม

นอกสถำนท่ี

3,878.00              3,878.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์

คอลลำโบเรช่ัน

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์

คอลลำโบเรช่ัน

3,878.00      เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0027 9/6/2564

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 12,000.00            12,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมเด้นท์กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท โฮมเด้นท์กรุ๊ป จ ำกัด 12,000.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0028 14/06/2564

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 16,500.00            16,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ำกัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ำกัด 16,500.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0029 14/06/2564

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 19,000.00            19,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็มมีเน้นซ์ 19,000.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0030 14/06/2564

6 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซม/บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ 72,000.00            72,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 72,000.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0031 14/06/2564

7 จัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ 14,415.00             14,415.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เรียลเมด จ ำกัด บริษัท เรียลเมด จ ำกัด 14,415.00      เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0032 14/06/2564

8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 90,000.00            90,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน 90,000.00    เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0033 15/06/2564

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 207,700.00          207,700.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เรียลเมด จ ำกัด บริษัท เรียลเมด จ ำกัด 207,700.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0034 16/06/2564

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 332,300.00          332,300.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท จันทิมำ  จ ำกัด บริษัท จันทิมำ  จ ำกัด 332,300.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0035 16/06/2564

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 11,750.00             11,750.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป 11,750.00      เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0036 16/06/2564

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 3,466.80              3,466.80      วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด 3,466.80      เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0037 16/06/2564

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 97,210.00             97,210.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้ำนโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 97,210.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0038 17/06/2564

14 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 17,735.00             17,735.00     วิธีเฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรมสำขำภำคเหนือ องค์กำรเภสัชกรรมสำขำภำคเหนือ 17,735.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0039 17/06/2564

15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 26,000.00            26,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น ำชัย เมดิคอล ร้ำน ส.น ำชัย เมดิคอล 26,000.00    เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0040 24/06/2564

16 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 1,038.00              1,038.00       วิธีเฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรมสำขำภำคเหนือ องค์กำรเภสัชกรรมสำขำภำคเหนือ 1,038.00       เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0041 28/06/2564

17 จัดซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรทบทวนควำมรู้ด้ำนกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำงและบริหำรคลังวัสดุ

3,040.00              3,040.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน 3,040.00      เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PO0042 30/06/2564

18 จัดจ้ำงท ำวัสดุด ำเนินโครงกำรบริกำรทำงทันตกรรม

นอกสถำนท่ี

1,100.00               1,100.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนซำกุระ อิงค์เจ็ท (สำขำพะเยำ) ร้ำนซำกุระ อิงค์เจ็ท (สำขำพะเยำ) 1,100.00       เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PS0021 9/6/2564

19 จัดจ้ำงเหมำบริกำร(ก ำจัดส่ิงปฎิกูล) 30,744.00            30,744.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี 30,744.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PS0022 16/06/2564

20 จัดจ้ำงวัสดุส ำนักงำน 9,555.00              9,555.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน 9,555.00      เสนอรำคำต่ ำสุด 64218PS0023 24/06/2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2564

 คณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ

เดือน มถุินำยน พ.ศ.2564      

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง


