
วงเงนิท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน มีนาคม  2565             3,000.00         3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

2 ค่าเช่ารถตู้ เดือน มีนาคม  2565           29,960.00       29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014  ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014  ทรานสปอร์ต ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

3 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร             1,530.00         1,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปปป้ี เซ็นเตอร์ ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0015

วันท่ี 31 มี.ค. 65

4 โครงการ BCA Unity             6,848.00         6,848.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้านธนาทรัพย์

2.ร้านสินค้าราคาถูก

3.ร้านดอกไม้สลุงตอง

1.ร้านธนาทรัพย์

2.ร้านสินค้าราคาถูก

3.ร้านดอกไม้สลุงตอง

ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PA0032

วันท่ี 31 มี.ค. 65

5 ค่าจัดหาช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดี             1,000.00         1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สลุงตอง ร้านดอกไม้สลุงตอง ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0101

วันท่ี 22 เม.ย. 65

6 ค่าวัสดุโฆษณษและเผยแพร่           70,485.00       70,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนป้าย ร้านเพ่ือนป้าย ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0016

วันท่ี 18 เม.ย. 65

7 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน เมษายน 2565 3,000.00          3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

8 ค่าเช่ารถตู้ เดือน เมษายน  2565 29,960.00        29,960.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

9 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 5,100.00          5,100.00       e-bidding หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0105

วันท่ี 6 พ.ค. 65

10 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบอนิเตอร์เน็ต 32,600.00          32,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พิภพ การโยธา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พิภพ การโยธา ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0017

วันท่ี 2 พ.ค. 65

11 ค่าเช่ารถตู้ เดือน  พฤษภาคม 2565 29,960.00          29,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

12 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน  พฤษภาคม  2565 3,000.00            3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

13 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 3,600.00            3,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0018

วันท่ี 26 พ.ค. 65

14 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,400.00             1,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0143

วันท่ี 4 ต.ค. 64

15 ค่าจัดซ้ือพวงหรีด 1,000.00            1,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สลุงตอง ร้านดอกไม้สลุงตอง ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0150

วันท่ี 22 มิ.ย. 65

16 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 5,971.00             5,971.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี. ซัพพลาย โอ เอ หจก.เอส.พี. ซัพพลาย โอ เอ ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0019

วันท่ี 21 มิ.ย. 65

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาส 3

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันท่ี 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2655

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


