
แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2564 ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) 

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์  

 

ล าดับ 

 

รายการ 
 

ประกาศ

เลขที ่

 

วันที่

ประกาศ 

 

วงเงินงบประมาณ 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

 

จ านวนเงินตาม

สัญญา 

 

ต่ ากว่า 

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป สัญญาเลขที่ 

 

ปัญหา 

อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

1 

 

จัดจา้งค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร

ขาว-ด า (ประจ าเดอืนตุลาคม 

2563 จ านวน 10 เครื่อง) 

 

- - 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

หจก.พะเยา 

ซัพพลาย เซอร์วสิ 

 

หจก.พะเยา 

ซัพพลาย เซอร์วสิ 

35,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0007  

อว 7332/009 ลงวันที่ 

2/10/2563(ใบสง่ของ 

เลม่ที่ 077 เลขที่ 3823 

ลงวันที่ 3/11/2563 

- 

2 

 

จัดจา้งค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร

ขาว-ด า (ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 

2563 จ านวน 10 เครื่อง) 

 

- - 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

หจก.พะเยา 

ซัพพลาย เซอร์วสิ 

 

หจก.พะเยา 

ซัพพลาย เซอร์วสิ 

35,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0007  

อว 7332/009 ลงวันที่ 

2/10/2563(ใบสง่ของ 

เลม่ที่ 082 เลขที่ 4068 

ลงวันที่ 3/12/2563 

- 

3 

 

จัดจา้งค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร

ขาว-ด า (ประจ าเดอืนธันวาคม 

2563 จ านวน 10 เครื่อง) 

 

- - 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

หจก.พะเยา 

ซัพพลาย เซอร์วสิ 

 

หจก.พะเยา 

ซัพพลาย เซอร์วสิ 

35,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0007  

อว 7332/009 ลงวันที ่

2/10/2563(ใบสง่ของ 

เลม่ที่ 083 เลขที่ 4102 

ลงวันที่ 8/1/2563 

- 

4 

 

จัดจา้งค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสารส ี 

(ประจ าเดอืนตุลาคม 2563 จ านวน 

2 เครื่อง) 

 

- - 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ร้านโทนเนอร์ 

เทคโนโลยี 

 

ร้านโทนเนอร์ 

เทคโนโลยี 

16,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0010  

อว 7332/009 ลงวันที่ 

2/10/2563(ใบสง่ของ 

เลม่ที่ 003 เลขที่ 0106 

ลงวันที่ 9/11/2563 

- 

5 

 

จัดจา้งค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสารส ี 

(ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2563 

จ านวน 2 เครื่อง) 

 

- - 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ร้านโทนเนอร์ 

เทคโนโลยี 

 

ร้านโทนเนอร์ 

เทคโนโลยี 

16,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0010  

อว 7332/009 ลงวันที ่

2/10/2563(ใบสง่ของ 

เลม่ที่ 002 เลขที่ 0066 

ลงวันที่ 1/12/2563 

- 

6 

 

จัดจา้งค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสารส ี 

(ประจ าเดอืนธันวาคม 2563 

จ านวน 2 เครื่อง) 

 

- - 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ร้านโทนเนอร์ 

เทคโนโลยี 

 

ร้านโทนเนอร์ 

เทคโนโลยี 

16,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0010  

อว 7332/009 ลงวันที่ 

2/10/2563(ใบสง่ของ 

เลม่ที่ 003 เลขที่ 0116 

ลงวันที่ 12/1/2564 

- 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงนิ จันทรมณี )                                        

รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวชิาการ 

ผ่าน 

 

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

           ( ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ )                                          

 รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร ์

ผู้จัดท า 

 

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

( นางสาวปริยาภรณ์  ป้ันอิ่ม )                                           

เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( นายภาณุวัฒน์  ทวีกุล )                                            

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2564 ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) 

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์  

 

ล าดับ 

 

รายการ 
 

ประกาศ

เลขที ่

 

วันที่

ประกาศ 

 

วงเงินงบประมาณ 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

 

จ านวนเงินตาม

สัญญา 

 

ต่ ากว่า 

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป สัญญาเลขที่ 

 

ปัญหา 

อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

7 

 

จัดจา้งค่าเช่ารถยนต์รับรอง 

(ประจ าเดอืนตุลาคม 2563 จ านวน 

1 คัน) 

 

- - 24,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

หจก.นันทนามีเดยี

แอนด์คาร์เรนท ์

 

หจก.นันทนามีเดยีแอนด์

คาร์เรนท ์

24,700.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

 

64206PS0013  

อว 7332/4872 ลง

วันที่ 16/11/2563 

- 

8 

 

จัดจา้งค่าเช่ารถยนต์รับรอง 

(ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2563 

จ านวน 1 คัน) 

 

- - 24,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

หจก.นันทนามีเดยี

แอนด์คาร์เรนท ์

 

หจก.นันทนามีเดยีแอนด์

คาร์เรนท ์

24,700.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

 

64206PS0023  

อว 7332/5545 ลง

วันที่ 23/12/2563 
- 

9 

 

จัดจา้งค่าเช่ารถยนต์รับรอง 

(ประจ าเดอืนธันวาคม 2563 

จ านวน 1 คัน) 

 

- - 24,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

หจก.นันทนามีเดยี

แอนด์คาร์เรนท ์

 

หจก.นันทนามีเดยีแอนด์

คาร์เรนท ์

24,700.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

 

64206PS0026  

อว 7332/0173 ลง

วันที่ 21/1/2564 
- 

10 

 

จัดจา้งค่าเช่ารถตูแ้บบ 12 ที่น่ัง 

พร้อมพนักงานขับรถ (ประจ าเดอืน

ตุลาคม 2563 จ านวน 1 คัน) 

 

- - 33,166.67 วิธีเฉพาะเจาะจง 
นางสาวนันทนา 

รักกอบชัย 

นางสาวนันทนา 

รักกอบชัย 
33,166.67 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0012  

อว 7332/4871 ลง

วันที่ 16/11/2563 

- 

11 

 

จัดจา้งค่าเช่ารถตูแ้บบ 12 ที่น่ัง 

พร้อมพนักงานขับรถ (ประจ าเดอืน

พฤศจกิายน 2563 จ านวน 1 คัน) 

 

- - 33,166.67 วิธีเฉพาะเจาะจง 
นางสาวนันทนา 

รักกอบชัย 

นางสาวนันทนา 

รักกอบชัย 
33,166.67 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0022  

อว 7332/5654 ลง

วันที่ 29/12/2563 

- 

12 

 

จัดจา้งค่าเช่ารถตูแ้บบ 12 ที่น่ัง 

พร้อมพนักงานขับรถ (ประจ าเดอืน

ธันวาคม 2563 จ านวน 1 คัน) 

 

- - 33,166.67 วิธีเฉพาะเจาะจง 
นางสาวนันทนา 

รักกอบชัย 

นางสาวนันทนา 

รักกอบชัย 
33,166.67 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0027  

อว 7332/0174 ลง

วันที่ 21/1/2564 

- 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงนิ จันทรมณี )                                        

รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวชิาการ 

ผ่าน 

 

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

           ( ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ )                                          

              รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้จัดท า 

 

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

( นางสาวปริยาภรณ์  ป้ันอิ่ม )                                           

เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( นายภาณุวัฒน์  ทวกีุล )                                            

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2564 ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) 

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์  

 

ล าดับ 

 

รายการ 
 

ประกาศ

เลขที ่

 

วันที่

ประกาศ 

 

วงเงินงบประมาณ 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

 

จ านวนเงินตาม

สัญญา 

 

ต่ ากว่า 

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป สัญญาเลขที่ 

 

ปัญหา 

อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

13 

 

จัดจา้งค่าเช่ารถตู(้ดเีซล) 12 ที่น่ัง 

พร้อมพนักงานขับรถ (ประจ าเดอืน

ตุลาคม 2563 จ านวน 1 คัน) 

 

- - 29,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

หจก.วรรณมณ ี หจก.วรรณมณ ี 29,490.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

 

64206PS0006  

อว 7332/4616 ลง

วันที่ 3/11/2563 

- 

14 

 

จัดจา้งค่าเช่ารถตู(้ดเีซล) 12 ที่น่ัง 

พร้อมพนักงานขับรถ (ประจ าเดอืน

พฤศจกิายน 2563 จ านวน 1 คัน) 

 

- - 29,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

หจก.วรรณมณ ี หจก.วรรณมณ ี 29,490.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

 

64206PS0006  

อว 7332/5244 ลง

วันที่ 8/12/2563 

- 

15 

 

จัดจา้งค่าเช่ารถตู(้ดเีซล) 12 ที่น่ัง 

พร้อมพนักงานขับรถ (ประจ าเดอืน

ธันวาคม 2563 จ านวน 1 คัน) 

 

- - 29,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

หจก.วรรณมณ ี หจก.วรรณมณ ี 29,490.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

 

64206PS0006  

อว 7332/0027 ลง

วันที่ 7/1/2564 
- 

16 

 

จัดซือ้ค่าวัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น 

(ประจ าเดอืนตุลาคม 2563)  

 

- - 8,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ 8,410.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PE0063  

อว 7332/4625 ลง

วันที่ 3/11/2563 

- 

17 

 

จัดซือ้ค่าวัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น 

(ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2563) 

 

- - 3,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ 3,780.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PE0097  

อว 7332/5257 ลง

วันที ่8/12/2563 

- 

18 

 

จัดซือ้ค่าวัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น 

(ประจ าเดอืนธันวาคม 2563)  

 

- - 9,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วสิ หจก.วันสิริ เซอร์วสิ 9,610.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PE0176  

อว 7332/0278 ลง

วันที่ 28/1/2564 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงนิ จันทรมณี )                                        

รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวชิาการ 

ผ่าน 

 

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

           ( ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ )                                          

              รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้จัดท า 

 

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

( นางสาวปริยาภรณ์  ป้ันอิ่ม )                                           

เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( นายภาณุวัฒน์  ทวีกุล )                                            

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2564 ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) 

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์  

 

ล าดับ 

 

รายการ 
 

ประกาศ

เลขที ่

 

วันที่

ประกาศ 

 

วงเงินงบประมาณ 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

 

จ านวนเงินตาม

สัญญา 

 

ต่ ากว่า 

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป สัญญาเลขที่ 

 

ปัญหา 

อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

19 

 

จัดจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ 

 

- - 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ้านเลาค า บ้านเลาค า 70,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0001  

อว 7332/037 ลง

วันที่ 15/10/2563 

- 

20 

 

จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 

 

- - 19,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
ร้านโรงพิมพ์พมิพ์ดี

เซ็นเตอร์พลัส 

ร้านโรงพิมพ์พมิพ์ดีเซ็น

เตอร์พลัส 
19,570.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0008  

อว 7332/106 ลง

วันที่ 3/11/2563 
- 

21 

 

จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 

  

- - 27,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
ร้านโรงพิมพ์พมิพ์ดี

เซ็นเตอร์พลัส 
ร้านโรงพิมพ์พมิพ์ดีเซ็น

เตอร์พลัส 27,225.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0009  

อว 7332/105 ลง

วันที่ 3/11/2563 
- 

22 

 

จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 

 

- - 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ 2,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0014  

อว 7332/145 ลง

วันที่ 25/11/2563 

- 

23 

 

จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 

 

- - 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวนิ ก็อปปี้ แอนด์ 

ปรินท ์

 

ร้านวนิ ก็อปปี้ แอนด์ 

ปรินท ์

5,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0017  

อว 7332/184 ลง

วันที่ 4/12/2563 

- 

24 

 

จัดจ้างท าบูธส าเร็จรูปพบัได ้

 

- - 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านโรงพิมพ์พมิพ์ดี

เซ็นเตอร์พลัส 

 

ร้านโรงพิมพ์พมิพ์ดีเซ็น

เตอร์พลัส 
45,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0018  

อว 7332/185 ลง

วันที่ 4/12/2563 (ใบ

สง่ของ เลขที่ 

BL2020000069 ลง

วันที่ 17/12/2564) 

- 

25 

 

จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 

 

- - 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกอ๊ปปี้ เฮาส์ 

 

ร้านกอ๊ปปี้ เฮาส์ 2,500.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0019  

อว 7332/199 ลง

วันที่ 8/12/2563 

 

26 

 

จัดจ้างถ่ายเอกสารขอ้สอบปลาย

ภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2563 

- - 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
หจก.พะเยา 

ซัพพลาย เซอร์วสิ 

หจก.พะเยา 

ซัพพลาย เซอร์วสิ 
30,000.00  

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0020  

อว 7332/026 ลง

วันที่ 9/10/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงนิ จันทรมณี )                                        

รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวชิาการ 

ผ่าน 

 

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

           ( ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ )                                          

              รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้จัดท า 

 

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

( นางสาวปริยาภรณ์  ป้ันอิ่ม )                                           

เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( นายภาณุวัฒน์  ทวีกุล )                                            

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2564 ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) 

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์  

 

ล าดับ 

 

รายการ 
 

ประกาศ

เลขที ่

 

วันที่

ประกาศ 

 

วงเงินงบประมาณ 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

 

จ านวนเงินตาม

สัญญา 

 

ต่ ากว่า 

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป สัญญาเลขที่ 

 

ปัญหา 

อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

27 

 

จัดจ้างตัดสูท 

 

- - 244,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ เทเลอร ์ ร้านทรัพย์ เทเลอร ์ 244,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0021  

อว 7332/214 ลง

วันที่ 15/12/2563 

- 

28 

 

จัดจ้างเหมาตดิต้ังผ้าม่าน 

 

- - 243,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
หจก.พะเยา โอเอ แอนด์ 

เซอร์วสิ 

หจก.พะเยา โอเอ แอนด์ 

เซอร์วสิ 
243,235.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PS0024  

อว 7332/218 ลง

วันที่ 15/12/2563 
- 

29 

 

จัดซือ้วัสดุส านักงาน จ านวน 7 

รายการ 

  

- - 17,307.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาเครื่องเขียน หจก.พะเยาเครื่องเขียน 17,307.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PO0001  

อว 7332/051 ลง

วันที่ 20/10/2563 
- 

30 

 

จัดซือ้ชุดเครื่องเสียงส าหรับห้องเรียน 

 

- - 98,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงรายเทคโน

คอม 

หจก.เชียงรายเทคโน

คอม 
98,000.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PO0009  

อว 7332/211 ลงวันที่ 

15/12/2563 

- 

31 

 

จัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร ์

 

- - 28,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
หจก.พะเยา โอเอ แอนด์ 

เซอร์วสิ 
หจก.พะเยา โอเอ แอนด์ 

เซอร์วสิ 28,500.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PO0010  

อว 7332/226 ลง

วันที่ 17/12/2563 

- 

32 

 

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต 

 

- - 489,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั พิษณุโลก ไอที 

ซิตี้ จ ากัด 

 

บริษทั พิษณุโลก ไอที 

ซิตี้ จ ากัด 
489,750.00 - 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ 79 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

64206PO0012  

อว 7332/210 ลง

วันที ่14/12/2563 (ใบ

สง่ของ เลขที่ 

P2101004 ลงวันที่ 

11/2/2564) 

- 

 รวมท้ังสิ้น 1,758,957.01     

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงนิ จันทรมณี )                                        

รองคณบดีฝา่ยบรหิารและวชิาการ 

ผ่าน 

 

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

           ( ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ )                                          

              รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้จัดท า 

 

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

( นางสาวปริยาภรณ์  ป้ันอิ่ม )                                           

เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 

ผู้ตรวจสอบ 

 

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

( นายภาณุวัฒน์  ทวีกุล )                                            

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่


