
หน้าท่ี 1

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1

ค่าวัสดุท่ีใช้ในโครงการ 2,962.00                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ร้านนกน้อยเคร่ืองเขียน ร้านนกน้อยเคร่ืองเขียน 2,962.00            เสนอราคารายเดียว 65220PA0004 หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

2 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน มกราคม 64 10,760.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 10,760.00           เสนอราคารายเดียว 65220PE0080

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มกราคม 64 7,136.20                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข)
หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วิส

หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วิส 7,136.20            เสนอราคารายเดียว 65220PS0002
** ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารรายเดือน 

แผ่นละ 0.30 บาท

4
จัดซ้ือชุดตรวจ GIGA (Covid-19 Anthigen test cassette) 8,550.00                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มพ. สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มพ. 8,550.00            เสนอราคารายเดียว 65220PO0005

5 จ้างจัดท าซุ้มรับปริญญา 10,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.สตาร์โปรพลัส หจก.สตาร์โปรพลัส 10,000.00           เสนอราคารายเดียว 65220PS0005

6 ตัดชุดเคร่ืองแต่งกายส าหรับปฏิบัติงานของบุคลากร 40,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ร้านทรัพย์เทเลอร์ เสนอราคา 40,000 บาท ร้านทรัพย์เทเลอร์ เสนอราคา 40,000 บาท 40,000.00           เสนอราคารายเดียว 65220PS0006

7 ค่าออกแบบ และตกแต่งหน้าห้องคณะฯ 61,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หสม.ลายพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ดีไซน์ หสม.ลายพ้อยมัลติมีเดีย แอนด์ดีไซน์ 61,000.00           เสนอราคารายเดียว 65220PS0004

8

ค่าของแจกในโครงการ 8,000.00                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ร้านค้าสวัสดิการ มพ. ร้านค้าสวัสดิการ มพ. 8,000.00            เสนอราคารายเดียว 65220PE0092 หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

9

ค่าวัสดุท่ีใช้ในโครงการ                      2,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา 100 บาท หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา 100 บาท             2,305.00 เสนอราคารายเดียว 65220PE0095 หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

ร้านดอกไม้ยายน้อย ราคา 1,095 บาท ร้านดอกไม้ยายน้อย ราคา 1,095 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

ร้านเอกชัยสังฆภัณฑ์(มาลัย) ราคา 1,110 บาท ร้านเอกชัยสังฆภัณฑ์(มาลัย) ราคา 1,110 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

10 จัดซ้ือไม้ดอก ไม้ประดับ กระถางต้นไม้ และดินปลูกส าเร็จ                      9,994.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ร้านลลิล ราคา 6,200 บาท ร้านลลิล ราคา 6,200 บาท             9,994.00
เสนอราคารายเดียว

65220PE0093

ร้านมุกดาจักสาน ราคา 120 บาท ร้านมุกดาจักสาน ราคา 120 บาท เสนอราคารายเดียว

ร้านพะเยาพันธ์ุไม้ ราคา 700 บาท ร้านพะเยาพันธ์ุไม้ ราคา 700 บาท เสนอราคารายเดียว

ร้านสุนันทา ราคา 1,120 บาท ร้านสุนันทา ราคา 1,120 บาท เสนอราคารายเดียว

หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก 159 ยาท หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก 159 ยาท เสนอราคารายเดียว

ดินผสมพร้อมปลูก สันจกปก ราคา 1,695 บาท ดินผสมพร้อมปลูก สันจกปก ราคา 1,695 บาท
เสนอราคารายเดียว

11 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 64 13,650.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 13,650.00           เสนอราคารายเดียว 65220PE0099

12 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 64 6,530.20                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข)
หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วิส

6,530.20            
เสนอราคารายเดียว

65220PS0002
** ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารรายเดือน 

แผ่นละ 0.30 บาท

13 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน มีนาคม 65 9,310.00                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 9,310.00            เสนอราคารายเดียว 65220PE0117

14 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มีนาคม 65 6,295.30                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข)
หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วิส

6,295.30            
เสนอราคารายเดียว

65220PS0002
** ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารรายเดือน 

แผ่นละ 0.30 บาท

15 ค่าจ้างท าเล่ม มคอ.2 หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ฯ 35,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ร้าน พี.ซี.ร็อกซ์ สาขา 4 ร้าน พี.ซี.ร็อกซ์ สาขา 4 35,000.00 เสนอราคารายเดียว 65220PS0007

16

ค่าวัสดุท่ีใช้ในโครงการ 17,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ห้างไพบูลย์เภสัช ราคา 4,349 บาท ห้างไพบูลย์เภสัช ราคา 4,349 บาท 17,000.00 เสนอราคารายเดียว 65220PA0009 หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

หจก.กลางเวียง บิวต้ีมาร์ค ราคา 2,524 บาท หจก.กลางเวียง บิวต้ีมาร์ค ราคา 2,524 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

ร้านไม้น้ า ราคา 695 บาท ร้านไม้น้ า ราคา 695 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา 160 บาท หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา 160 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคา 2,595 บาท บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคา 2,595 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคา 1,268 บาท บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคา 1,268 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

บ.มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย ราคา 195 บาท บ.มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย ราคา 195 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา 130 บาท หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา 130 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

ร้านไม้น้ า ราคา 110 บาท ร้านไม้น้ า ราคา 110 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2565 ประจ าไตรมาส ท่ี 2

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
จ านวนเงินตาม

สัญญา

โครงการน้องยินดี พ่ีรับปริญญา

โครงการเครือข่ายนิสิตสัมพันธ์

โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ี รป.ม.

โครงการท าบุญคณะฯ

ต่ ากว่า
งบประมาณ

สัญญาเลขท่ี/ข้อตกลง ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล าดับท่ี รายงาน ประกาศเลขท่ี วันท่ีประกาศ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือหรือจ้าง
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แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2565 ประจ าไตรมาส ท่ี 2

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
จ านวนเงินตาม

สัญญา
ต่ ากว่า

งบประมาณ
สัญญาเลขท่ี/ข้อตกลง ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล าดับท่ี รายงาน ประกาศเลขท่ี วันท่ีประกาศ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือหรือจ้าง

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคา 2,772 บาท บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคา 2,772 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

ห้างไพบูลย์เภสัช ราคา 680 บาท ห้างไพบูลย์เภสัช ราคา 680 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์ ราคา 519 บาท หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์ ราคา 519 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

หจก.ไฮเวย์ราม ราคา 960 บาท หจก.ไฮเวย์ราม ราคา 960 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

หจก.ชาตรี ราคา 43 บาท หจก.ชาตรี ราคา 43 บาท เสนอราคารายเดียว หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

17

ค่าจ้างเหมาตัดต่อวิดีโอ 5,000.00                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) ใบส าคัญรับเงิน มพ. ใบส าคัญรับเงิน มพ. 5,000.00 เสนอราคารายเดียว 65220PE0112 หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

18

ค่าเช่าห้องประชุม 1,500.00                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) บ.เอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์ บ.เอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์ 1,500.00 เสนอราคารายเดียว 65220PA0011 หมายเหตุ คชจ.ในโครงการ

19 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6,400.00                     วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (ข) หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยาซัพพลาย เซอร์วิส 6,400.00 เสนอราคารายเดียว 65220PO0006

ผู้จัดท า

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

(นางสาวอันธิกา ใจดี)

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส) (ดร.รัติยา ฟิชเชอร์) (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก)

ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ต าแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ตรวจสอบ ผ่าน เห็นชอบ

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

โครงการปัจฉิมนิเทศพิราบขาว-สิงห์กว๊าน

โครงการการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี


