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

ข้อตกลง
ต่ ำกว่ำงบประมำณ

เหตุท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง วันท่ีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง วันท่ีใบขอเบิกเงิน

1 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 เดือน 9,310.00               วิธีเฉพำะเจำะจง 56 (ข) หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 9,310.00                 1 65220PE0117 8-เม.ย.-65 8-เม.ย.-65

2 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เดือน 6,295.30               วิธีเฉพำะเจำะจง 56 (ข) หจก.พะเยำซัพพลำย เซอร์วิส หจก.พะเยำซัพพลำย เซอร์วิส 6,295.30                1 64220PS0002 4-เม.ย.-65 4-เม.ย.-65

3 ค่ำจ้ำงท ำเล่ม มคอ.2 หลักสูตรคณะรัฐศำสตร์ฯ 1 รำยกำร 35,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง 56 (ข) ร้ำน พี.ซี.ร็อกซ์ สำขำ 4 ร้ำน พี.ซี.ร็อกซ์ สำขำ 4 35,000.00              1 65220PS0007 15-มี.ค.-65 15-มี.ค.-65

4

ค่ำวัสดุท่ีใช้ในโครงกำร 71 รำยกำร 17,000.00              วิธีเฉพำะเจำะจง 56 (ข) ห้ำงไพบูลย์เภสัช รำคำ 4,349 บำท ห้ำงไพบูลย์เภสัช รำคำ 4,349 บำท 17,000.00               1 65220PA0009 16-มี.ค.-65 16-มี.ค.-65

หจก.กลำงเวียง บิวต้ีมำร์ค รำคำ 2,524 บำท หจก.กลำงเวียง บิวต้ีมำร์ค รำคำ 2,524 บำท

ร้ำนไม้น้ ำ รำคำ 695 บำท ร้ำนไม้น้ ำ รำคำ 695 บำท

หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ 160 บำท หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ 160 บำท

บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ 2,595 บำท บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ 2,595 บำท

บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ 1,268 บำท บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ 1,268 บำท

บ.มิสเตอร์ ดี.ไอ.วำย รำคำ 195 บำท บ.มิสเตอร์ ดี.ไอ.วำย รำคำ 195 บำท

หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ 130 บำท หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ 130 บำท

ร้ำนไม้น้ ำ รำคำ 110 บำท ร้ำนไม้น้ ำ รำคำ 110 บำท

บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ 2,772 บำท บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ 2,772 บำท

ห้ำงไพบูลย์เภสัช รำคำ 680 บำท ห้ำงไพบูลย์เภสัช รำคำ 680 บำท

หจก.เจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นท์ รำคำ 519 บำท หจก.เจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นท์ รำคำ 519 บำท

หจก.ไฮเวย์รำม รำคำ 960 บำท หจก.ไฮเวย์รำม รำคำ 960 บำท

หจก.ชำตรี รำคำ 43 บำท หจก.ชำตรี รำคำ 43 บำท

5

ค่ำจ้ำงเหมำตัดต่อวิดีโอ 1 รำยกำร 5,000.00               วิธีเฉพำะเจำะจง 56 (ข) ใบส ำคัญรับเงิน มพ. ใบส ำคัญรับเงิน มพ. 5,000.00                1 65220PE0112 24-มี.ค.-65 24-มี.ค.-65

6

ค่ำเช่ำห้องประชุม 1 รำยกำร 1,500.00               วิธีเฉพำะเจำะจง 56 (ข) บ.เอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์ บ.เอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์ 1,500.00                 1 65220PA0011 24-มี.ค.-65 24-มี.ค.-65

7 ค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 1 รำยกำร 6,400.00               วิธีเฉพำะเจำะจง 56 (ข) หจก.พะเยำซัพพลำย เซอร์วิส หจก.พะเยำซัพพลำย เซอร์วิส 6,400.00                1 65220PO0006 30-มี.ค.-65 30-มี.ค.-65

80,505.30            80,505.30              -                

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

หน่วยงำน คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

รวมท้ังส้ิน

โครงกำรน้องยินดี พ่ีรับปริญญำ

โครงกำรปัจฉิมนิเทศพิรำบขำว-สิงห์กว๊ำน

โครงกำรกำรประชุมหำรือแนวทำงควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนท่ี

ผู้จัดท ำ

............................................

( นำงสำวอันธิกำ ใจดี )

เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 1

............................................

( นำงจุฑำทิพ พงษ์ประภำส )

ผู้ตรวจสอบ 2

............................................

( ดร.รัตยิำ ฟิชเชอร์ )

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร

ทรำบ

............................................

( รองศำสตรำจำรย์พรรณยุพำ นพรัก )

คณบดคีณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปฎิบัตกิำรแทน

อธกิำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ


