
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 ค่ำจัดซ้ือหนังสือ จ ำนวน 158 รำยกำร 1 โครงกำร 79,893.50                 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย
79,893.50               

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PO0044 13 ส.ค 64 23 ส.ค 64

2
ค่ำจัดซ้ือโปรแกรมกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษ เวอร์ช่ัน Intranet
2 โครงกำร                400,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ ำกัด บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ ำกัด              400,000.00 

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PO0042 13 ส.ค 64 20 ส.ค 64

3 ค่ำจัดซ้ือหนังสือ จ ำนวน  23 รำยกำร 3 โครงกำร                  17,325.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท กำร์เสต์ส ดี อำซี (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

บริษัท กำร์เสต์ส ดี อำซี (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด
               17,325.00 

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PO0043 13 ส.ค 64 23 ส.ค 64

4

ค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์

-เคร่ืองยิงบำร์โค๊ต

-โน๊ตบุ๊ค

-ถังต้มน้ ำไฟฟ้ำ

4 งำน 105,300.00               เฉพำะเจำะจง

1.ร้ำนโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

2.ร้ำนทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

3.ห้ำงห้นส่วนจ ำกัด เม็งรำยซัพพลำย

เซอร์วิส (ส ำนักงำนใหญ่)

ร้ำนโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 105,300.00             

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PO0034 30 ก.ค 64 13 ส.ค 64

5
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร

5 งำน 462,700.00               เฉพำะเจำะจง
หจก.พะเยำ ซัพพลำย เซอร์วิส

หจก.พะเยำ ซัพพลำย เซอร์วิส 462,700.00             

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PO0036 30 ก.ค 64 24 ส.ค 64

6

ค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 20 

รำยกำร

6

งำน 125,000.00                

เฉพำะเจำะจง

1.หจก.พะเยำซัพพลำย เซอร์วิส

2.หจก.เม็งรำยซัพพลำยเซอร์วิส 

(ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พะเยำซัพพลำย เซอร์วิส 125,000.00              

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PO0032

20 ก.ค 64 19 ส.ค 64

7

ค่ำพัฒนำเว็บไซต์และระบบบริหำรจัดกำร

เน้ือหำเว็บไซต์ศูนย์ภำษำ คณะศิลปศำสตร์

7

โครงกำร 55,000.00                 

เฉพำะเจำะจง 1.นำงสำวชนันยำ มงคล

2.นำงสำวชไมพร อุตอุโมงค์ นำงสำวชนันยำ มงคล 55,000.00               

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0033

30 ก.ค 64

18 ส.ค 64

8

ค่ำจ้ำงออกแบบห้องศูนย์ภำษำ คณะศิลป

ศำสตร์

8 รำยกำร

40,000.00                 

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอ็กซ์ อำร์ค สตูดิโอ ร้ำนเอ็กซ์ อำร์ค สตูดิโอ 40,000.00               

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0036

30 ก.ค 64 20 ส.ค 64

9

ค่ำจ้ำงเขียนแบบปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร

คณะศิลปศำสตร์

9

รำยกำร 20,000.00                 

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอ็กซ์ อำร์ค สตูดิโอ ร้ำนเอ็กซ์ อำร์ค สตูดิโอ 20,000.00               

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0035

30 ก.ค 64 20 ส.ค 64

แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ประจ าเดือน สิงหาคม 2564

หน่วยงาน คณะศลิปศาสตร์

ผู้จัดท ำ

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

( นำงสำวอรนภำ อ่องประกฤต ิ)

เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

ทรำบ

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

( ดร.จิตติมำ กำวีระ )

คณบดคีณะศลิปศำสตร์ ปฎิบัตกิำรแทน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

ผูต้รวจสอบ 1

(  นำงสำวสุกัญญำ เสมอเช้ือ )

รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนคณะศิลปศำสตร์

ผูต้รวจสอบ 2

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

(  ดร.รัตนำ ยำวิเลงิ )

รองคณบดีฝ่ำยบรหิำร คณะศิลปศำสตร์



10

โครงกำรพัฒนำผลกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ

หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป

- ค่ำจัดท ำวีดีโอประกอบกำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวน 18 คลิป

10

โครงกำร 64,000.00                 

เฉพำะเจำะจง
1.นำงสำวจริยำ สวัสด์ิวงศ์

2.นำงสำวเสำวลักษณ์ มะตัน

3.นำยสุรพงศ์ ปำนันท์ นำงสำวจริยำ สวัสด์ิวงศ์ 64,000.00               

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0031

27 ก.ค 64

16 ส.ค 64

11

โครงกำรเผยแพร่เอกสำรและผลงำนวิชำกำร

ของบุคลำกร คณะศิลปศำสตร์

- ค่ำถ่ำยเอกสำร

11

โครงกำร 20,000.00                 

เฉพำะเจำะจง

1.ร้ำนก๊อปป้ีเฮำส์

2.ร้ำนรีเควทกอปป้ี

3.ร้ำน เคเอ็น พร้ินต้ิง แอนด์ ดีไซน์ ร้ำนก๊อปป้ีเฮำส์ 20,000.00               

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0042

2 ส.ค 64

9 ส.ค 64

12 ค่ำเช่ำโปรแกรม Freepik 12 งำน 4,000.00                   เฉพำะเจำะจง 3,539.98                460.02             64204PE0431 26 ส.ค 64

13

ค่ำเช่ำโปรแกรม ZOOM ประจ ำเดือน เมษำยน 

2564
13

งำน 6,000.00                   

เฉพำะเจำะจง Zoom Video Communication lnc. Zoom Video Communication lnc.

5,020.86                 979.14              

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ 64204PE0425 22 ส.ค 64

14
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือน 

กรกฏำคม (แบบรำยเดือน 2 เคร่ือง)
14 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 13 ส.ค 64

15
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือน 

กรกฏำคม(แบบรำยแผ่น)
15 รำยกำร 2,930.00                   เฉพำะเจำะจง

1. หจก. พะเยำ ซัพพลำยเวอร์วิส           

2.หจก.เม็งรำยซัพพลำยเซอร์วิส  

3. ร้ำนทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

หจก. พะเยำ ซัพพลำย เวอร์วิส 2,930.00                 

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0034 13 ส.ค 64

16
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือน 

กรกฏำคม(แบบรำยเดือน)
16 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 13 ส.ค 64

17

ค่ำเช่ำเหมำรถตู้ ประจ ำเดือน กรกฏำคม 2564

17

รำยกำร 31,400.00                 e-bidding

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วรรณมณี

2.หจก.นันทนำมีเดียแอนด์คำร์เร้นท์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วรรณมณี 31,400.00               

พิจำรณำคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

รำคำ

64204PS0002 13 ส.ค 64

รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 1,441,048.50           รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 1,439,609.34         1,439.16           

ผู้จัดท ำ

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

( นำงสำวอรนภำ อ่องประกฤต ิ)

เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

ทรำบ

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

( ดร.จิตติมำ กำวีระ )

คณบดคีณะศลิปศำสตร์ ปฎิบัตกิำรแทน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

ผูต้รวจสอบ 1

(  นำงสำวสุกัญญำ เสมอเชื้อ )

รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนคณะศิลปศำสตร์

ผูต้รวจสอบ 2

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

(  ดร.รัตนำ ยำวิเลงิ )

รองคณบดีฝ่ำยบรหิำร คณะศิลปศำสตร์


