
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1 ครุภัณฑ์ (เคร่ืองสแกน) 45,980.00             45,980.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 45,980.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0055 10/8/2564

2 ครุภัณฑ์ (เคร่ืองท าลายเอกสาร) 16,000.00             16,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 16,000.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0056 10/8/2564

3 ครุภัณฑ์ (เคร่ืองฉายภาพวัตถุ3 มิติ) 69,000.00             69,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาคอม จ ากัด บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 69,000.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0057 10/8/2564

4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุด SCRUB 12,400.00             12,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอล.พี.การ์เมนท์ จ ากัด บริษัท วี.แอล.พี.การ์เมนท์ จ ากัด 12,400.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0058 10/8/2564

5 ครุภัณฑ์ (เคร่ืองอา่น Barcode) 16,290.00             16,290.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด 16,290.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0059 11/8/2564

6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 24,780.00             24,780.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด 24,780.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0060 11/8/2564

7 วัสดุส านักงาน (พุ่มดอกไม้) 14,000.00             14,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระวัฒน์ ไกลถ่ิน นายธีระวัฒน์ ไกลถ่ิน 14,000.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0061 11/8/2564

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เอกสาร) 43,950.00             43,950.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี เฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี เฟอร์นิเจอร์ 43,950.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0062 11/8/2564

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,800.00             18,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด 18,800.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0063 11/8/2564

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,630.00             18,630.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จี 48 เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จี 48 เอ็นจิเนียร่ิง 18,630.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0064 11/8/2564

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน (โพเดียมไม้หุ้มสแตนเลส) 22,898.00             22,898.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี พลัส โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท เอพี พลัส โซลูช่ัน จ ากัด 22,898.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0065 11/8/2564

12 วัสดุซ่อมแซม/บ ารุงรักษา 26,215.00             26,215.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เดนทอล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท ไทย เดนทอล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 26,215.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0067 16/08/2564

13 วัสดุซ่อมแซม/บ ารุงรักษา ( แผงควบคุมของยูนิตท าฟัน ) 104,696.00            104,696.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทอล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เดนทอล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 104,696.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0068 16/08/2564

14 วัสดุส านักงาน (แท่นชาร์จถ่าน) 5,960.00              5,960.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด 5,960.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0069 16/08/2564

15 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เอกสาร) 88,300.00            88,300.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี เฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดี เฟอร์นิเจอร์ 88,300.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0070 19/08/2564

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00               7,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาคอม จ ากัด บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 7,000.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0071 19/08/2564

17 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 118,000.00            118,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาคอม จ ากัด บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 118,000.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0072 19/08/2564

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,980.00               1,980.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด 1,980.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0073 20/08/2564

19 วัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 1,679.00               1,679.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคดิวิต้ีแอนด์คอลลาโบเรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคดิวิต้ีแอนด์คอลลาโบเรช่ัน 1,679.00        เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0074 20/08/2564

20 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 200,000.00           200,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด 200,000.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0075 23/08/2564

21 วัสดุโครงการอบรมเรียนรู้ HA พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 4,000.00               4,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคดิวิต้ีแอนด์คอลลาโบเรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคดิวิต้ีแอนด์คอลลาโบเรช่ัน 4,000.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0076 23/08/2564

22 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,110.00              18,110.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากัด บริษัท เรียลเมด จ ากัด 18,110.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0077 23/08/2564

23 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 68,758.00             68,758.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด 68,758.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0078 23/08/2564

24 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 69,950.00             69,950.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรรษาเวชภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรรษาเวชภัณฑ์ 69,950.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0079 23/08/2564

25 วัสดุการศึกษา 206,620.00           206,620.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทอล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เดนทอล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 206,620.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0080 23/08/2564

26 วัสดุการศึกษา 82,520.00             82,520.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 82,520.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0081 23/08/2564

27 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองฟอกอากาศ ชนิดเคล่ือนย้ายได้) 249,500.00           249,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีเอส อนิโนเทค จ ากัด บริษัท ดีดีเอส อนิโนเทค จ ากัด 249,500.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0082 23/08/2564

28 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00             50,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด 50,000.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0083 23/08/2564

29 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมืออัติโนมัติ) 13,054.00             13,054.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อนินิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เร็นโทคิล อนินิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 13,054.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0084 23/08/2564

30 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 20,000.00             20,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 20,000.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0085 23/08/2564

31 วัสดุคอมพิวเตอร์ 131,630.00            131,630.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 131,630.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0086 23/08/2564

32 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เคร่ืองดูดละอองภายนอกปาก) 250,000.00           250,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จ ากัด บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จ ากัด 250,000.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0087 23/08/2564

33 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,150.00              18,150.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส 18,150.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0088 23/08/2564

34 วัสดุส านักงาน 255,999.00           255,999.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเคร่ืองเขียน 255,999.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0089 23/08/2564

35 ครุภัณฑ์ส านักงาน (โทรศัพท์มือถือ) 2,300.00              2,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 2,300.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0090 23/08/2564

36 วัสดุโครงการ Green dental school 41,800.00             41,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคดิวิต้ีแอนด์คอลลาโบเรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคดิวิต้ีแอนด์คอลลาโบเรช่ัน 41,800.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0091 23/08/2564

37 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ชุด SCRUB 42,160.00             42,160.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอล.พี.การ์เมนท์ จ ากัด บริษัท วี.แอล.พี.การ์เมนท์ จ ากัด 42,160.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0092 23/08/2564

38 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,900.00               4,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด 4,900.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0093 23/08/2564

39 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,250.00             40,250.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 40,250.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0094 23/08/2564

40 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,715.00             25,715.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอฟ พลัส จ ากัด บริษัท ที.เอฟ พลัส จ ากัด 25,715.00      เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0095 23/08/2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2564

 คณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ

เดือน สิงหำคม พ.ศ.2564      

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2564

 คณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ

เดือน สิงหำคม พ.ศ.2564      

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

41 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,200.00              5,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5,200.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0096 23/08/2564

42 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,400.00               1,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทอล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เดนทอล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 1,400.00        เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0097 23/08/2564

43 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,525.00               2,525.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 2,525.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0099 23/08/2564

44 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,086.50              2,086.50       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 2,086.50       เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0100 23/08/2564

45 วัสดุซ่อมแซม/บ ารุงรักษา 125,234.00            125,234.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส 125,234.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0101 23/08/2564

46 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจหาแอนติเจนเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019) 100,800.00           100,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอฟ พลัส จ ากัด บริษัท ที.เอฟ พลัส จ ากัด 100,800.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0102 23/08/2564

47 วัสดุงานบ้านงานครัว 199,975.00            199,975.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส 199,975.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0103 23/08/2564

48 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 42,999.00             42,999.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จี 48 เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จี 48 เอ็นจิเนียร่ิง 42,999.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0105 25/08/2564

49 วัสดุการศึกษา 260,127.20            260,127.20    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลู แพลเนท เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บลู แพลเนท เทรดด้ิง จ ากัด 260,127.20    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0106 30/08/2564

50 วัสดุการศึกษา 159,670.00            159,670.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอฟ พลัส จ ากัด บริษัท ที.เอฟ พลัส จ ากัด 159,670.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PO0107 30/08/2564

51 จ้างซ่อมท่อระบายน้ า อาคารทันตกรรมหลังท่ี 1 (218-ZFB03-9999-001-011/59) 26,300.00             26,300.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุกรณ์ ปีกา นายอนุกรณ์ ปีกา 26,300.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0036 4/8/2564

52 จ้างท าวัสดุการศึกษา แลปทันตกรรม เดือน กรกฎาคม 2564 39,677.40             39,677.40      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 39,677.40      เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0037 16/08/2564

53
จ้างท าวัสดุด าเนินกิจกรรม (แก้วเก็บอุณหภูมิพิมพ์ลายนกยูง Dent UP ขนาด 20 ออนซ์) พร้อมกระเป๋าพิมพ์ลาย Dent UP ขนาด 

30x35 cm 1 ชุด ประกอบด้วย แก้วพิมพ์ลาย จ านวน 5 ใบ และกระเป๋าพิมพ์ลาย จ านวน 5 ใบ
84,000.00             84,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธิชาพร ชนะรัตนุบล นางสาวธิชาพร ชนะรัตนุบล 84,000.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0038 16/08/2564

54 จ้างท าวัสดุการศึกษา แลปทันตกรรม เดือน กันยายน 2564 39,340.00             39,340.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 39,340.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0039 16/08/2564

55 จ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 23,395.00             23,395.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซากุระ องิค์เจ็ท (สาขาพะเยา) ร้านซากุระ องิค์เจ็ท (สาขาพะเยา) 23,395.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0040 19/08/2564

56 จ้างเหมาติดฟิล์มกระจก 30,848.50             30,848.50     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.แชมป์ฟิล์มเซอร์วิสเชียงราย ร้าน ช.แชมป์ฟิล์มเซอร์วิสเชียงราย 30,848.50     เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0041 23/08/2564

57 จ้างท าแฟ้มเวชทะเบียนผู้ป่วย 80,000.00             80,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์เจริญ ร้านพิมพ์เจริญ 80,000.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0042 23/08/2564

58 จ้างท าตรายางหมึกในตัวสีแดง "ขอรับรองว่าจ่ายเงินจริงไปตามใบส าคัญน้ีจริง" 1,580.00               1,580.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเคร่ืองเขียน 1,580.00       เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0043 23/08/2564

59 จ้างเหมาซ่อมแซม/บ ารุงค่ารักษา ครุภัณฑ์ 282,944.00           282,944.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็นพี เอ็นจิเนียรร่ิง ซีอาร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็นพี เอ็นจิเนียรร่ิง ซีอาร์ 282,944.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0044 30/08/2561

60 จ้างเหมาซ่อมแซม/บ ารุงรักษาป๊ัมลมของยูนิตท าฟัน อาคาร 2 100,986.60           100,986.60    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมซูมเมเบิล พาร์ทส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท คอมซูมเมเบิล พาร์ทส (ประเทศไทย) จ ากัด 100,986.60    เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0045 30/08/2562

61 จ้างเหมาซ่อมแซม/บ ารุงรักษาป๊ัมลมของยูนิตท าฟัน อาคาร 1 103,683.00           103,683.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมซูมเมเบิล พาร์ทส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท คอมซูมเมเบิล พาร์ทส (ประเทศไทย) จ ากัด 103,683.00    เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0046 30/08/2563

62 ค่าจ้างวัสดุการศึกษา เดือน สิงหาคม 2564 39,735.00             39,735.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 39,735.00     เสนอราคาต่ าสุด 64218PS0047 30/08/2564


