
ล ำดับท่ี รำยกำร วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
จ ำนวนเงนิ

ตำมสัญญำ

ต่ ำกว่ำ

งบประมำณ
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป สัญญำเลขท่ี ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน ตุลาคม 2564 3,000.00           3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 3,000.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

2 ค่าเช่ารถตู้  เดือน  ตุลาคม  2564 29,960.00         29,960.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 29,960.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

39/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

3 ค่าแจกันดอกไม้ 1,700.00           1,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สลุงตอง ร้านดอกไม้สลุงตอง 1,700.00         0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

อว7325/2255

วันท่ี 23 พ.ย. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

4 ค่าเช่าคเร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน พฤศจิกายน 2564 3,000.00           3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 3,000.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

5 ค่าเช่ารถตู้คณะ เดือน พฤศจิกายน 2564 29,960.00         29,960.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 29,960.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

39/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,700.00         23,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ เอ็กเพิร์ท จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ เอ็กเพิร์ท จ ากัด 23,700.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0002

วันท่ี 23 พ.ย. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

7 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 76,300.00         76,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ เอ็กเพิร์ท จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ เอ็กเพิร์ท จ ากัด 76,300.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0001

วันท่ี 28 ต.ค. 

63

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

8 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ธันวาคม 2564            3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส          3,000.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

9 ค่าเช่ารถตู้คณะ เดือน ธันวาคม 2564          29,960.00          29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต        29,960.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม            2,040.00            2,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์          2,040.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0005

วันท่ี 20 ธ.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

11 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม            2,700.00            2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์          2,700.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0004

วันท่ี 9 ธ.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

12 ค่าถ่ายเอกสาร           17,731.00           17,731.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอ เอ หจก.เอส.พ๊.ซัพพลาย โอ เอ         17,731.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0003

วันท่ี 23 ธ.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

13 ค่าวัสดุส านักงาน          20,932.00          20,932.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา เคร่ืองเขียน หจก.พะเยา เคร่ืองเขียน        20,932.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0003

วันท่ี 10 ม.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

14 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,680.00          1,680.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 1,680.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0007

วันท่ี 10 ม.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปี 2565

หน่วยงำน คณะบริหำรธุรกิจและนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 



15 ค่าพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.00          1,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สลุงตอง ร้านดอกไม้สลุงตอง 1,000.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0040

วันท่ี 11 ม.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

16 ค่าท าเส้ือ 30,000.00       30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม เค สปอร์ต ร้านเอ็ม เค สปอร์ต 30,000.00     0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0006

วันท่ี 4 ม.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

17 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม 2565 3,000.00           3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 3,000.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

18 ค่าเช่ารถตู้คณะ เดือน มกราคม 2565 29,960.00         29,960.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 29,960.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

19 ครุโฆษณาและเผยแพร่ 38,730.00         38,730.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ไทเกอร์ส จ ากัด บริษัท ไอ ไทเกอร์ส จ ากัด 38,730.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0004

วันท่ี 10 ม.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

20 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7,689.00           7,689.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ไทเกอร์ส จ ากัด บริษัท ไอ ไทเกอร์ส จ ากัด 7,689.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0006

วันท่ี 25 ม.ค.65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

21 จัดจ้างท าแฟลชไดร์ฟ 21,600.00         21,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด 21,600.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0008

วันท่ี 17 ม.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

22 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน มีนาคม  2565            3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส          3,000.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

23 ค่าเช่ารถตู้ เดือน มีนาคม  2565          29,960.00          29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014  ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014  ทรานสปอร์ต        29,960.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

24 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร             1,530.00             1,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปปป้ี เซ็นเตอร์          1,530.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0015

วันท่ี 31 มี.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

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

2.ร้านสินค้าราคาถูก

3.ร้านดอกไม้สลุงตอง

1.ร้านธนาทรัพย์

2.ร้านสินค้าราคาถูก

3.ร้านดอกไม้สลุงตอง

         6,848.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PA0032

วันท่ี 31 มี.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

26 ค่าจัดหาช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดี             1,000.00             1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สลุงตอง ร้านดอกไม้สลุงตอง          1,000.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0101

วันท่ี 22 เม.ย. 

65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

27 ค่าวัสดุโฆษณษและเผยแพร่          70,485.00          70,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนป้าย ร้านเพ่ือนป้าย        70,485.00 0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0016

วันท่ี 18 เม.ย. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

28 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน เมษายน 2565 3,000.00         3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 3,000.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

29 ค่าเช่ารถตู้ เดือน เมษายน  2565 29,960.00        29,960.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 29,960.00     0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

30 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 5,100.00          5,100.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 5,100.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0105

วันท่ี 6 พ.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม



31 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบอินเตอร์เน็ต 32,600.00         32,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิภพ การโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิภพ การโยธา 32,600.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0017

วันท่ี 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

32 ค่าเช่ารถตู้ เดือน  พฤษภาคม 2565 29,960.00         29,960.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 29,960.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

33 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน  พฤษภาคม  2565 3,000.00           3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 3,000.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

34 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 3,600.00           3,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ 3,600.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0018

วันท่ี 26 พ.ค. 

65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

35 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,400.00           1,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 1,400.00         0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0143

วันท่ี 4 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

36 ค่าจัดซ้ือพวงหรีด 1,000.00           1,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สลุงตอง ร้านดอกไม้สลุงตอง 1,000.00         0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0150

วันท่ี 22 มิ.ย. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

37 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 5,971.00           5,971.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี. ซัพพลาย โอ เอ หจก.เอส.พี. ซัพพลาย โอ เอ 5,971.00         0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0019

วันท่ี 21 มิ.ย. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

38 ค่าเช่ารถตู้ เดือน มิถุนายน 2565 359,520.00       359,520.00       โดยเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 359,520.00     0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

39 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน  มิถุนายน  2565 30,000.00         30,000.00         โดยเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 30,000.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

40 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 14,720.00          14,720.00          โดยเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 14,720.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0157

วันท่ี 7 ก.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

41 จัดจ้างท าโครงเหล็ก 42,000.00         42,000.00         โดยเฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนป้าย ร้านเพ่ือนป้าย 42,000.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 24 มิ.ย. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

42 จัดซ้ือชุดตรวจส าหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Self-Test 

Kits

211,047.00        211,047.00        โดยเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด 211,047.00      0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0009

วันท่ี 5 ก.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

43 ค่าเช่ารถตู้ เดือน กรกฎาคม 2565 359,520.00       359,520.00       โดยเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 359,520.00     0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

44 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน  กรกฎาคม  2565 30,000.00         30,000.00         โดยเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 30,000.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

วันท่ี 8 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

45 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 5,560.00           5,560.00           โดยเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 5,560.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0196

วันท่ี 10 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

46 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 7,400.00           7,400.00           โดยเฉพาะเจาะจง หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ 7,400.00         0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0012

วันท่ี 10 ส.ค. 65

หมายเหตุ:ข้ันตอนการด าเนินงาน

ระบบจัดซ้ือจางภาครัฐ



47 จัดซ้ือทีวี จ านวน 3 เคร่ือง และขาต้ังทีวี จ านวน 2 ชุด 90,000.00         90,000.00         โดยเฉพาะเจาะจง บ.พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จ ากัด บ.พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จ ากัด 90,000.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0010

วันท่ี 10 ส.ค. 65

หมายเหตุ:ข้ันตอนการด าเนินงาน

ระบบจัดซ้ือจางภาครัฐ

48 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์สี จ านวน 1 เคร่ือง 11,770.00          11,770.00          โดยเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 11,770.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0011

วันท่ี 10 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

49 จัดซ้ือถังดับเพลิง จ านวน 3 ถัง 9,900.00           9,900.00           โดยเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 9,900.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0013

วันท่ี 10 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

50 จัดซ้ือกระติกน้ าร้อน จ านวน 2 ใบ 3,980.00           3,980.00           โดยเฉพาะเจาะจง บจก.พะเยาสยามอีเลคโทรนิค บจก.พะเยาสยามอีเลคโทรนิค 3,980.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0015

วันท่ี 15 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

51 จัดซ้ือถังขยะ 4 สี จ านวน 4 ถัง 3,000.00           3,000.00           โดยเฉพาะเจาะจง หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ 3,000.00        1.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0017

วันท่ี 15 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

52 จัดซ้ือตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 7.9 คิว จ านวน 1 ตู้ 9,500.00           9,500.00           โดยเฉพาะเจาะจง บจก.พะเยาสยามอีเลคโทรนิค บจก.พะเยาสยามอีเลคโทรนิค 9,500.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0018

วันท่ี 18 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

53 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 กล่อง 10,000.00         10,000.00         โดยเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 10,000.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0019

 วันท่ี 18 ส.ค. 

65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

54 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 2,910.00          2,910.00          โดยเฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ 2,910.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0032

วันท่ี 22 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

55 จัดจ้างปรับปรุงพ้ืนหินตกแต่ง 60,000.00       60,000.00       โดยเฉพาะเจาะจง บ.เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

บ.เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

60,000.00     0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0025

วันท่ี 11 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

56 จัดจ้างตัดเส้ือสูท 116,000.00       116,000.00       โดยเฉพาะเจาะจง บ.ทรงสมัยบางแค จ ากัด บ.ทรงสมัยบางแค จ ากัด 116,000.00    0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0030

วันท่ี 17 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

57 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 3,600.00         3,600.00         โดยเฉพาะเจาะจง ร้านทูบี ก็อปป้ี ร้านทูบี ก็อปป้ี 3,600.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0034

วันท่ี 23 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

58 จัดจ้างท าป้าย 15,000.00        15,000.00        โดยเฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนป้าย ร้านเพ่ือนป้าย 15,000.00      0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0028

วันท่ี 15 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

59 จัดจ้างปรับปรุงห้องสาขาวิชาการบัญชี 19,522.53        19,522.53        โดยเฉพาะเจาะจง  หจก.พิภพ การโยธา  หจก.พิภพ การโยธา 19,522.53      0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0023

วันท่ี 4 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

60 จัดจ้างติดต้ังบ่อดักไขมัน จ านวน 5 ชุด 35,000.00       35,000.00       โดยเฉพาะเจาะจง หจก.พิภพการโยธา หจก.พิภพการโยธา 35,000.00     0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0024

วันท่ี 10 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

61 จัดซ้ืออา่งล้างจาน 2 หลุม 4,500.00         4,500.00         โดยเฉพาะเจาะจง หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ 4,500.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0014

วันท่ี 15 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

62 จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต 5,280.00           5,280.00           โดยเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ไทเกอร์ส จ ากัด บริษัท ไอ ไทเกอร์ส จ ากัด 5,280.00        0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PO0016

วันท่ี 15 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม



63 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 74,300.00         74,300.00         โดยเฉพาะเจาะจง บริษัท อลาดิน จ ากัด บริษัท อลาดิน จ ากัด 74,300.00       1.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0027

วันท่ี 15 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

64 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 28,500.00         28,500.00         โดยเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 28,500.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0031

วันท่ี 18 ส.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

65 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,200.00         44,200.00         โดยเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จ ากัด 44,200.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0029

 วันท่ี 15 ส.ค. 

65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

66 ค่าเช่ารถตู้ เดือน สิงหาคม 2565 359,520.00       359,520.00       โดยเฉพาะเจาะจง หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต หจก.กว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต 359,520.00     0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

38/2562

วันท่ี 14 มี.ค. 62

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

67 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เดือน  สิงหาคม  2565 30,000.00         30,000.00         โดยเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 30,000.00       0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PS0002

 วันท่ี 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

68 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,800.00           1,800.00           โดยเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส 1,800.00         0.00 ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข)

65212PE0230

 วันท่ี 5 ก.ค. 65

หมายเหตุ:เลือกร้านค้าตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม


