
ล ำดับท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
 จ ำนวนเงินตำม

สัญญำ/ข้อตกลง

 ต่ ำกว่ำ

งบประมำณ

เหตุท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง วันท่ีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง วันท่ีใบขอเบิกเงิน

1

โครงกำรข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำมำตรฐำน

หลักสูตร                        

-ค่ำถ่ำยเอกสำร/พิมพ์งำน/เข้ำรูปเล่ม

1 โครงกำร 6,000.00               เฉพำะเจำะจง

1.ร้ำนเอ็น.เอส.บริกำร         

 2.ร้ำนพะเยำเซ็นเตอร์          

 3. ร้ำนเอ.พี. เซอร์วิส

ร้ำนเอ็น.เอส.บริกำร 6,000.00                

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0030 6-Jul-64 15-Jul-64

2

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรระยะส้ันทำงกำร

ภำษำ  -ค่ำวีดีทัศน์กำรสำธิตประกอบอำหำร 

5 วิดีทัศน์

1 โครงกำร              22,000.00 เฉพำะเจำะจง

1.นำงสำวนุชรีย์  เมืองค ำ      

2.นำงสำวจงกมล บุญกว้ำง    

3.นำยยุทธพล โกฎิสืบ

นำงสำวนุชรีย์  เมืองค ำ               22,000.00 

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0027 23-Jun-64 8-Jul-64

3

โครงกำรข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำมำตรฐำน

หลักสูตร                        

-ค่ำจ้ำงเรียบเรียงข้อมูลและรูปเล่ม

1 โครงกำร              10,000.00 เฉพำะเจำะจง

1.นำยฤทธ์ิติกร  สมปำน      

 2.นำยกวินตรำ  ไชยโย        

3.นำงสำวศันสนีย์  ศรีภิญโญ

นำยฤทธ์ิติกร  สมปำน                10,000.00 

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0026 15-Jun-64 5-Jul-64

4

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์คณะศิลป

ศำสตร์ 

-ค่ำวัสดุกำรเกษตร์ 16 รำยกำร

1 รำยกำร 21,290.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนพะเยำพันไม้ ร้ำนพะเยำพันไม้ 21,290.00               

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PO0029 25-Jun-64 2-Jul-64

5

โครงกำร Pre-U คณะศิลปศำสตร์           

-ค่ำจัดท ำโปสกำร์ด 1

โครงกำร

4,900.00               

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนพิมพ์เจริญ ร้ำนพิมพ์เจริญ 4,900.00                

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ 64204PA0159

15-Jul-64

6

ค่ำจัดซ้ือวัสดุ

 -กล้องเว็บแคม 24 ตัว 1 รำยกำร 35,760.00             

เฉพำะเจำะจง

1.หจก.พะเยำ ซัพพลำย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 35,760.00              

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ 64204PO0031 14 ก.ค 64 15 ก.ค 64

7

โครงกำรสุขสะหรีป๋ีใหม่เมือง

 -ค่ำวัสดุท่ีใช้ในโครงกำร 1 โครงกำร 22,942.00             

เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 2,086.00                

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ 64204PA143

1-Jul-64

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 612.00                   

ร้ำนจัันทร์ฉำย ดอกไม้สด ร้ำนจัันทร์ฉำย ดอกไม้สด 1,370.00                 

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 95.00                     

ร้ำนธนำทรัพย์ ร้ำนธนำทรัพย์ 1,275.00                 

บริษัทสยำมแม็คโคร จ ำกัด บริษัทสยำมแม็คโคร จ ำกัด 2,444.00                 

ร้ำนมือดี ร้ำนมือดี 1,650.00                 

ร้ำน Glass station ร้ำน Glass station 4,710.00                 

ร้ำนนิวไทยเสรี ร้ำนนิวไทยเสรี 3,600.00                

ร้ำนดอกไม้ป้ำฮอม ร้ำนดอกไม้ป้ำฮอม 5,100.00                 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ประจ าเดือน กรกฏาคม 2564

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

ผู้จัดท ำ

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

( นำงสำวอรนภำ ออ่งประกฤต ิ)

เจำ้หน้ำท่ีพัสดุ

ทรำบ

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

( ดร.จิตติมำ กำวีระ )

คณบดีคณะศิลปศำสตร์ ปฎิบัติกำรแทน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

ผู้ตรวจสอบ 1

(  นำงสำวสุกัญญำ เสมอเชื้อ )

รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนคณะศิลปศำสตร์

ผู้ตรวจสอบ 2

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

(  ดร.รัตนำ ยำวิเลิง )

รองคณบดีฝ่ำยบรหิำร คณะศิลปศำสตร์



8 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  10 รำยกำร 1 งำน 25,500.00             

เฉพำะเจำะจง 1.หจก.พะเยำ ซัพพลำย เซอร์วิส

2.ร้ำนทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์ หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 25,500.00              

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ 64204PO0030 25 มิ.ย 64 15 ก.ค 64

9

ค่ำเช่ำโปรแกรม ZOOM ประจ ำเดือน มิถุนำยน

 2564
1 งำน 6,000.00               

เฉพำะเจำะจง Zoom Video Communication lnc. Zoom Video Communication lnc.

5,074.04                 925.96             

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ 64204PE0361 22 ก.ค 64

10
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือน 

มิถุนำยน (แบบรำยเดือน 2 เคร่ือง)
1 รำยกำร 2,500.00               

1. หจก. พะเยำ ซัพพลำย  เวอร์วิส         

              

2. หจก.เม็งรำยซัพพลำยเซอร์วิส 

3. ร้ำนทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

หจก. พะเยำ ซัพพลำย เวอร์วิส 2,500.00                

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0014 16 ก.ค 64

11
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือน 

มิถุนำยน (แบบรำยแผ่น)
1 รำยกำร 3,243.40               เฉพำะเจำะจง

1. หจก. พะเยำ ซัพพลำยเวอร์วิส           

          

2.หจก.เม็งรำยซัพพลำยเซอร์วิส  

3. ร้ำนทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

หจก. พะเยำ ซัพพลำย เวอร์วิส 3,243.40                

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0034 16 ก.ค 64

12
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือน 

มิถุนำยน (แบบรำยเดือน)
1 รำยกำร 5,000.00               เฉพำะเจำะจง

1. หจก. พะเยำ ซัพพลำยเวอร์วิส           

          

2.หจก.เม็งรำยซัพพลำยเซอร์วิส  

3. ร้ำนทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

หจก. พะเยำ ซัพพลำย เวอร์วิส 5,000.00                

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0001 16 ก.ค 64

13

ค่ำเช่ำเหมำรถตู้ ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 1 รำยกำร 31,400.00             e-bidding

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วรรณมณี

2.หจก.นันทนำมีเดียแอนด์คำร์เร้นท์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี 31,400.00               

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0002 16 ก.ค 64

รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 196,535.40           รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 195,609.44             925.96             

925.96          

ผู้จัดท ำ

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

( นำงสำวอรนภำ ออ่งประกฤต ิ)

เจำ้หน้ำท่ีพัสดุ

ทรำบ

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

( ดร.จิตติมำ กำวีระ )

คณบดีคณะศิลปศำสตร์ ปฎิบัติกำรแทน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

ผู้ตรวจสอบ 1

(  นำงสำวสุกัญญำ เสมอเชื้อ )

รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนคณะศิลปศำสตร์

ผูต้รวจสอบ 2

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

(  ดร.รัตนำ ยำวิเลิง )

รองคณบดีฝ่ำยบรหิำร คณะศิลปศำสตร์


