


วันท่ี เลขท่ี

1 0563558000248 หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ประจ าเดือนมกราคม 2565 113.40                  1 ต.ค. 64 65219PS0002 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

2 3569900068777 เค.เอส.แอด๊เวอร์ไทซ่ิง จัดจ้างท าตัวอักษรช่ือสวนวิทยาลัยการศึกษา "สวนรักษ์ธรรม" 13,910.00             28 ธ.ค. 64 65219PS006 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

3 3560100371990 ร้านลลิล จัดจ้างท าครุภัณฑ์ (ราวบันไดเหล็ก) 30,750.00             28 ธ.ค. 64 65219PS0007 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

4 0565564000621 บริษัทไอ ไทเกอร์ส จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 19,890.00             18 ม.ค. 65 65219PO0003 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

5 ร้านกีต้าคอสเมติก จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ 

โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1,310.00               31 ม.ค. 65 อว7328/0227 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

6 3579900011627 ร้านอุดมเนิสเฌอร่ี จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

6,000.00              31 ม.ค. 65 อว7328/0227 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

7 3569900068777 เค.เอส แอด๊เวอร์ไทซ่ิง จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

2,150.00               31 ม.ค. 65 อว7328/0227 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผลสนับสนุน



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผลสนับสนุน

8 3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

7,857.00               31 ม.ค. 65 อว7328/0227 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

9 0563564000050 กรีนเนอร่ี พาร์ทเนอร์ จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1,130.00               31 ม.ค. 65 อว7328/0227 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

10 0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

2,905.00              31 ม.ค. 65 อว7328/0227 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

11 ครัว 4 ภาค จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

12,500.00             31 ม.ค. 65 อว7328/0227 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

12 0563550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมกราคม 2565 3,660.00              4 ก.พ. 65 65219PE0085 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

13 0563558000248 หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 218.60                  1 ต.ค. 64 65219PS0002 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

14 3560100371990 ร้านลลิล จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษา 40,390.00             10 ก.พ. 65 65219PS0010 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผลสนับสนุน

15 0565564000621 บริษัทไอ ไทเกอร์ส จ ากัด จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,960.00              10 ก.พ. 65 65219PO0004 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

16 0563558000426 ห้างหุ้นส่วนนจ ากัด สตาร์โปรพลัส จัดสถานท่ีรับรองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 32,000.00             10 ก.พ. 65 65219PS0009 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

17 3560100947450 รูม-การฟฟิค-แอนด์-ดีไซน์ จัดจ้างท าฉากก้ันเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 13,200.00             17 ก.พ. 65 65219PO0004 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

18 3110102399828 นายอ านาจ ค าพวง วัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการพัฒนาวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมท่ี 3

2,000.00              28 ก.พ. 65 อว7328/0523 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

19 0565562000020 บริษัท เอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์ 

จ ากัด

วัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการพัฒนาวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมท่ี 3

4,366.00              28 ก.พ. 65 อว7328/0524 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

20 0563550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 8,240.00               7 มี.ค. 65 65219PE0107 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

21 0563558000248 หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ประจ าเดือนมีนาคม 2565 223.40                  1 ต.ค. 64 65219PS0002 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผลสนับสนุน

22 1579900064341 ร้านยาวีแคร์ วัสดุในการด าเนินโครงการ

(โครงการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรท่ีเข้ามา

ปฏิบัติงาน ณ สนง.วิทยาลัยการศึกษา )

850.00                 8 มี.ค. 65 อว7328/0627 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

23 0107542000011 บมจ.ซีพี ออลล์ วัสดุในการด าเนินโครงการ

(โครงการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรท่ีเข้ามา

ปฏิบัติงาน ณ สนง.วิทยาลัยการศึกษา )

735.00                 8 มี.ค. 65 อว7328/0627 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

24 3659900229028 ร้านเอส บริการ ค่าถ่ายเอกสารฯ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 2,262.00               9 มี.ค. 65 อว7328/0652 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

25 ร้านอรอนงค์ กล้วยไม้หวาย จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูฯ กิจกรรมท่ี 2  (ประเพณีแห่ผ้าห่ม

พระธาตุจอมทอง)

4,850.00              9 มี.ค. 65 อว7328/0651 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

26 ร้านมาย-บูม ดอกไม้สด จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูฯ กิจกรรมท่ี 2  (ประเพณีแห่ผ้าห่ม

พระธาตุจอมทอง)

3,910.00               9 มี.ค. 65 อว7328/0651 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

27 3509901185092 ร้านณัฏฐณิชาโคมล้านนา จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูฯ กิจกรรมท่ี 2  (ประเพณีแห่ผ้าห่ม

พระธาตุจอมทอง)

8,260.00              9 มี.ค. 65 อว7328/0651 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

28 ร้านนิวไทยเสรี จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูฯ กิจกรรมท่ี 2  (ประเพณีแห่ผ้าห่ม

พระธาตุจอมทอง)

6,980.00              9 มี.ค. 65 อว7328/0651 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผลสนับสนุน

29 3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช จัดซ้ือชุดตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 7,000.00               23 มี.ค. 65 65219PO0006 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

30 0563550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมีนาคม 2565 8,710.00               18 เม.ย. 65 65219PE0132 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

31 0563533000244 หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะประชุม) 47,200.00             17 ธ.ค. 64 65219PO0002 ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 มาตรา 56

 วรรคหน่ึง (2) (ข)

297,530.40สองแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทส่ีสิบสตางค์


