
 
 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญา   

หรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจ าไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 

66 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 

ก าหนดนั้น 

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด

จา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  11 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 

                                                                       
 (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก) 

                                               คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                                                 ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



วนัที่ เลขที่

1

3560500548820 รา้นนกนอ้ยเคร ือ่งเขยีน ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 2,962.00             10 ม.ค. 65 65220PA0004

2 0563558000248 หจก.พะเยาซพัพลายเซอรว์สิ ค่าเชา่เคร ือ่งถ่ายเอกสาร ประจ าเดอืน มกราคม 2565 7,136.20             3-ก.พ.-65 65220PS0002

3 0563550000036 หจก.วนัสิรเิซอรว์สิ ค่าวสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ประจ าเดอืน มกราคม 2565 10,760.00           10-ก.พ.-65 65220PE0080

4 0563560001809 สถานปฏบิตักิารเภสชัชมุชน คณะ

เภสชัศาสตร ์มพ.

จดัซือ้ชดุตรวจ GIGA (Covid-19 Anthigen test cassette) 8,550.00             14-ก.พ.-65 65220PO0005

5 0563558000426 หจก.สตารโ์ปรพลสั จา้งจดัท าซุม้รบัปรญิญา 10,000.00           15-ก.พ.-65 65220PS0005

6 - รา้นทรพัยเ์ทเลอร ์ ตดัชดุเคร ือ่งแต่งกายส าหรบัปฏบิตังิานของบุคลากร 40,000.00           18-ก.พ.-65 65220PS0006

7 3560500374660 หสม.ลายพอ้ยมลัตมิเีดยี แอนดด์ไีซน์ ค่าออกแบบ และตกแต่งหนา้หอ้งคณะฯ 61,000.00           21-ก.พ.-65 65220PS0004

8 0563558000248 หจก.พะเยาซพัพลายเซอรว์สิ ค่าเชา่เคร ือ่งถ่ายเอกสาร ประจ าเดอืน กุมภาพนัธ ์2565 6,530.20             2-ม.ีค.-64 65220PS0002

9 0563550000036 หจก.วนัสิรเิซอรว์สิ ค่าวสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ประจ าเดอืน กุมภาพนัธ ์2565 13,650.00           14-ม.ีค.-65 65220PE0099

10

0994000772254 รา้นคา้สวสัดกิาร มพ. ค่าของแจกในโครงการ 8,000.00             21-ก.พ.-65 65220PE0092

11

0563560001809 หจก.พะเยาเคร ือ่งเขยีน ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 2,305.00             23-ก.พ.-65 65220PE0095

- รา้นดอกไมย้ายนอ้ย 23-ก.พ.-65 65220PE0095

- รา้นเอกชยัสงัฆภณัฑ(์มาลยั) 23-ก.พ.-65 65220PE0095

12

3560100371990 รา้นลลลิ 9,994.00             24-ก.พ.-65 65220PE0093

149841418414 รา้นมุกดาจกัสาน 24-ก.พ.-65 65220PE0093

3560600306437 รา้นพะเยาพนัธุไ์ม ้ 24-ก.พ.-65 65220PE0093

- รา้นสนัุนทา 24-ก.พ.-65 65220PE0093

523561001837 หจก.ชาตร ีสนิคา้ราคาถูก 24-ก.พ.-65 65220PE0093

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซือ้จดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ าไตรมาสที ่2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

มหาวทิยาลยัพะเยา

   

ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุีจ่ดัซ ือ้จดัจา้ง
จ านวนเงินรวมที่

จดัซ ือ้จดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

จดัซือ้ไมด้อก ไมป้ระดบั กระถางตน้ไม ้และดนิปลูกส าเรจ็

โครงการเครอืข่ายนิสติสมัพนัธ ์

โครงการสานสมัพนัธน์้องพี ่รป.ม.

โครงการท าบุญคณะฯ
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- ดนิผสมพรอ้มปลกู สนัจกปก ราคา 

1,695 บาท

24-ก.พ.-65 65220PE0093

13 0563558000248 หจก.พะเยาซพัพลายเซอรว์สิ ค่าเชา่เคร ือ่งถ่ายเอกสาร ประจ าเดอืน มนีาคม 2565 6,295.30             4-เม.ย.-65 65220PS0002

14 0563550000036 หจก.วนัสิรเิซอรว์สิ ค่าวสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ประจ าเดอืน มนีาคม 2565 9,310.00             8-เม.ย.-65 65220PE0117

15 - รา้น พ.ีซ.ีรอ็กซ ์สาขา 4 ค่าจา้งท าเลม่ มคอ.2 หลกัสตูรคณะรฐัศาสตรฯ์ 35,000.00           15-ม.ีค.-65 65220PS0007

16

3569900008651 หา้งไพบูลยเ์ภสชั ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 17,000.00           16-ม.ีค.-65 65220PA0009

0563556000828 หจก.กลางเวยีง บวิตีม้ารค์ ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

- รา้นไมน้ า้ ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

0563560001809 หจก.พะเยาเคร ือ่งเขยีน ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

0107551000029 บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

0107551000029 บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

0105558162529 บ.มสิเตอร ์ด.ีไอ.วาย ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

0563560001809 หจก.พะเยาเคร ือ่งเขยีน ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

- รา้นไมน้ า้ ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

0107551000029 บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

3569900008651 หา้งไพบูลยเ์ภสชั ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

0563538000013 หจก.เจรญิภณัฑด์พีารท์เมน้ท ์ ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

0563560000969 หจก.ไฮเวยร์าม ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

0523561001837 หจก.ชาตร ี ค่าวสัดุทีใ่ชใ้นโครงการ 65220PA0009

17

0994000772254 ใบส าคญัรบัเงนิ มพ. ค่าจา้งเหมาตดัต่อวดิโีอ 5,000.00             24-ม.ีค.-65 65220PE0112

18 โครงการการประชมุหารอืแนวทางความรว่มมอืในการจดักจิกรรมการพฒันาเชงิพืน้ที่

โครงการน้องยนิด ีพีร่บัปรญิญา

โครงการปัจฉิมนิเทศพริาบขาว-สงิหก์วา๊น
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0565562000020 บ.เอ็มทโูฮเทลวอเตอรไ์ซด ์ ค่าเชา่หอ้งประชมุ 1,500.00             24-ม.ีค.-65 65220PA0011

19 0563558000248 หจก.พะเยาซพัพลาย เซอรว์สิ ค่าจดัซือ้ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,400.00             30-ม.ีค.-65 65220PO0006

261,392.70         รวมทัง้สิน้ สองแสนหกหมืน่หน่ึงพนัสามรอ้ยเกา้สบิสองบาทเจ็ดสบิสตางค ์
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รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซือ้จดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื
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จดัซือ้ไมด้อก ไมป้ระดบั กระถางตน้ไม ้และดนิปลูกส าเรจ็

โครงการเครอืข่ายนิสติสมัพนัธ ์

โครงการสานสมัพนัธน์้องพี ่รป.ม.

โครงการท าบุญคณะฯ
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โครงการการประชมุหารอืแนวทางความรว่มมอืในการจดักจิกรรมการพฒันาเชงิพืน้ที่
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