
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงนิท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 25,225.00             25,225.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25,225.00     เสนอราคาต  าสุด 64218PO0043 7/7/2564

2 จัดซ้ือวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 24,775.00             24,775.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด 24,775.00      เสนอราคาต  าสุด 64218PO0044 12/7/2564

3 จัดซ้ือวัสดุด าเนินกิจกรรม การอบรมเรียนรู้ HA 

พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

1,808.00               1,808.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน 1,808.00       เสนอราคาต  าสุด 64218PO0045 14/07/2564

4 จัดซ้ือวัสดุด าเนินกิจกรรม การอบรมเรียนรู้ HA 

พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

11,133.00              11,133.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์

คอลลาโบเรชั น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์คอลลาโบเรชั น 11,133.00       เสนอราคาต  าสุด 64218PO0046 14/07/2564

5 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 148,826.00           148,826.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส 148,826.00    เสนอราคาต  าสุด 64218PO0047 16/07/2564

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,140.00                1,140.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 1,140.00        เสนอราคาต  าสุด 64218PO0048 23/07/2564

7 จัดซ้ือวัสดุด าเนินกิจกรรม การอบรมเรียนรู้ HA 

พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

10,762.00             10,762.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์

คอลลาโบเรชั น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์คอลลาโบเรชั น 10,762.00      เสนอราคาต  าสุด 64218PO0049 30/07/2564

8 จัดซ้ือวัสดุด าเนินกิจกรรม การอบรมเรียนรู้ HA 

พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

3,850.00              3,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์

คอลลาโบเรชั น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์คอลลาโบเรชั น 3,850.00       เสนอราคาต  าสุด 64218PO0050 30/07/2564

9 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 354,000.00           354,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอฟ พลัส จ ากัด บริษัท ที.เอฟ พลัส จ ากัด 354,000.00   เสนอราคาต  าสุด 64218PO0051 30/07/2564

10 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 22,690.00             22,690.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 22,690.00     เสนอราคาต  าสุด 64218PO0052 30/07/2564

11 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 157,436.59           157,436.59    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 157,436.59    เสนอราคาต  าสุด 64218PO0053 30/07/2564

12 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 62,557.00             62,557.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฆษิตเซอร์วิส 62,557.00     เสนอราคาต  าสุด 64218PO0054 30/07/2564

13 จัดจ้างท าวัสดุเครื องแต่งกาย 138,000.00           138,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน โมเดิร์น สูท ร้าน โมเดิร์น สูท 138,000.00    เสนอราคาต  าสุด 64218PS0024 13/07/2564

14 เช่ายานพาหนะ 279,996.00           279,996.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นันทนามีเดียแอนด์คาร์

เรนท์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นันทนามีเดียแอนด์คาร์เรนท์ 279,996.00   เสนอราคาต  าสุด 64218PS0025 13/07/2564

15 จัดจ้างงานร้ือถอนเครื องปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 10,914.00              10,914.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็นพี เอ็นจิเนียริ ง ซีอาร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็นพี เอ็นจิเนียริ ง ซีอาร์ 10,914.00      เสนอราคาต  าสุด 64218PS0027 12/7/2564

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมเรียนรู้ HA พ้ืนฐาน

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรม 5ส

280.00                 280.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซากุระ องิค์เจ็ท (สาขาพะเยา) ร้านซากุระ องิค์เจ็ท (สาขาพะเยา) 280.00          เสนอราคาต  าสุด 64218PS0026 14/07/2564

17 จัดจ้างจ้างท าสื อประชาสัมพันธ์-ป้ายอะคริลิก 1,750.00               1,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซากุระ องิค์เจ็ท (สาขาพะเยา) ร้านซากุระ องิค์เจ็ท (สาขาพะเยา) 1,750.00        เสนอราคาต  าสุด 64218PS0028 15/07/2564

18 จัดจ้างซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 14,400.00             14,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซากุระ องิค์เจ็ท (สาขาพะเยา) ร้านซากุระ องิค์เจ็ท (สาขาพะเยา) 14,400.00      เสนอราคาต  าสุด 64218PS0029 15/07/2564

19 จัดจ้างซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 380.00                 380.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์อเิล็คโทรนิคส์ ร้านสมบูรณ์อเิล็คโทรนิคส์ 380.00          เสนอราคาต  าสุด 64218PS0030 23/07/2564

20 จัดจ้างวัสดุการศึกษา (ค่าแลปทันตกรรม) 40,000.00             40,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 40,000.00     เสนอราคาต  าสุด 64218PS0031 23/07/2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2564

 คณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ

เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2564      

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงนิท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2564

 คณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ

เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2564      

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

21 จัดจ้างวัสดุการศึกษา (ค่าแลปทันตกรรม) 39,960.00            39,960.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 39,960.00     เสนอราคาต  าสุด 64218PS0032 23/07/2564

22 จัดจ้างซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 118,000.00            118,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.อคีวิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท ซี.วาย.อคีวิปเม้นท์ จ ากัด 118,000.00    เสนอราคาต  าสุด 64218PS0033 30/07/2564

23 จัดจ้างซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 78,000.00             78,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.อคีวิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท ซี.วาย.อคีวิปเม้นท์ จ ากัด 78,000.00     เสนอราคาต  าสุด 64218PS0034 30/07/2564

24 จัดจ้างซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 78,000.00             78,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.อคีวิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท ซี.วาย.อคีวิปเม้นท์ จ ากัด 78,000.00     เสนอราคาต  าสุด 64218PS0035 30/07/2564


