
ล ำดับท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
 จ ำนวนเงินตำมสัญญำ/

ข้อตกลง
ต่ ำกว่ำงบประมำณ

เหตุท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง วันท่ีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง วันท่ีใบขอเบิกเงิน

1 จัดซ้ือชุดตรวจ GIGA (Covid-19 Anthigen test cassette) 1 รำยกำร 8,550.00               วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) สถำนปฏิบัติกำรเภสัชชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ มพ. สถำนปฏิบัติกำรเภสัชชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ มพ. 8,550.00                 - เสนอรำคำรำยเดียว 65220PO0005 11-ก.พ.-65 14-ก.พ.-65

2 จ้ำงจัดท ำซุ้มรับปริญญำ 1 รำยกำร 10,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.สตำร์โปรพลัส หจก.สตำร์โปรพลัส 10,000.00                - เสนอรำคำรำยเดียว 65220PS0005 2-ก.พ.-65 15-ก.พ.-65

3 ตัดชุดเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับปฏิบัติงำนของบุคลำกร 1 รำยกำร 40,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ร้ำนทรัพย์เทเลอร์ เสนอรำคำ 40,000 บำท ร้ำนทรัพย์เทเลอร์ 40,000.00               - เสนอรำคำรำยเดียว 65220PS0006 2-ก.พ.-65 18-ก.พ.-65

4 ค่ำออกแบบ และตกแต่งหน้ำห้องคณะฯ 2 รำยกำร 61,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หสม.ลำยพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ดีไซน์ หสม.ลำยพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ดีไซน์ 61,000.00                เสนอรำคำรำยเดียว 65220PS0004 19-ก.พ.-65 21-ก.พ.-65

5

ค่ำของแจกในโครงกำร 7 รำยกำร 8,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ร้ำนค้ำสวัสดิกำร มพ. ร้ำนค้ำสวัสดิกำร มพ. 8,000.00                 เสนอรำคำรำยเดียว 65220PE0092 7-ก.พ.-65 21-ก.พ.-65

6

ค่ำวัสดุท่ีใช้ในโครงกำร 15 รำยกำร                  2,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ 100 บำท หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ 100 บำท                    2,305.00 เสนอรำคำรำยเดียว 65220PE0095 23-ก.พ.-65 23-ก.พ.-65

ร้ำนดอกไม้ยำยน้อย รำคำ 1,095 บำท ร้ำนดอกไม้ยำยน้อย รำคำ 1,095 บำท เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนเอกชัยสังฆภัณฑ์(มำลัย) รำคำ 1,110 บำท ร้ำนเอกชัยสังฆภัณฑ์(มำลัย) รำคำ 1,110 บำท เสนอรำคำรำยเดียว

7 จัดซ้ือไม้ดอก ไม้ประดับ กระถำงต้นไม้ และดินปลูกส ำเร็จ 7 รำยกำร                  9,994.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ร้ำนลลิล รำคำ 6,200 บำท ร้ำนลลิล รำคำ 6,200 บำท                    9,994.00 เสนอรำคำรำยเดียว 65220PE0093 4-ก.พ.-65 24-ก.พ.-65

ร้ำนมุกดำจักสำน รำคำ 120 บำท ร้ำนมุกดำจักสำน รำคำ 120 บำท เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนพะเยำพันธ์ุไม้ รำคำ 700 บำท ร้ำนพะเยำพันธ์ุไม้ รำคำ 700 บำท เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนสุนันทำ รำคำ 1,120 บำท ร้ำนสุนันทำ รำคำ 1,120 บำท เสนอรำคำรำยเดียว

หจก.ชำตรี สินค้ำรำคำถูก 159 ยำท หจก.ชำตรี สินค้ำรำคำถูก 159 ยำท เสนอรำคำรำยเดียว

ดินผสมพร้อมปลูก สันจกปก รำคำ 1,695 บำท ดินผสมพร้อมปลูก สันจกปก รำคำ 1,695 บำท เสนอรำคำรำยเดียว

3 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 เดือน 13,650.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 13,650.00                เสนอรำคำรำยเดียว 65220PE0099 14-มี.ค.-65 14-มี.ค.-65

4 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เดือน 6,530.20               วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.พะเยำซัพพลำย เซอร์วิส หจก.พะเยำซัพพลำย เซอร์วิส 6,530.20                 เสนอรำคำรำยเดียว 65220PS0002 2-มี.ค.-64 2-มี.ค.-64

160,029.20            160,029.20             -                 

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565

หน่วยงำน คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

รวมท้ังส้ิน

โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ี รป.ม.
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( ดร.รัติยำ ฟิชเชอร์ )
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( รองศำสตรำจำรยพ์รรณยุพำ นพรัก )

คณบดีคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปฎิบัติกำรแทน

อธิกำรบดมีหำวิทยำลัยพะเยำ


