
1 คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน มกราคม 2565

  แบบรายเดอืน

1 รายการ          7,500.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส

2.ร้านทแีอนดท์เีซ็น

เตอร์

3.ร้านโทนเนอร์ เซ็น

เตอร์ เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส

        7,500.00 - พจิารณาคัดเลอืก

ขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์าคา

65204PS0002 7 ก.พ. 65

2 คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน มกราคม 2565

 แบบรายแผ่น

1 รายการ          1,765.80 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส

2.ร้านทแีอนดท์เีซ็น

เตอร์

3.ร้านโทนเนอร์ เซ็น

เตอร์ เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส

         1,765.80 - พจิารณาคัดเลอืก

ขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์าคา

65204PS0005 7 ก.พ. 65

3 คา่เชา่ยานพาหนะ รถตู ้12 

ทีน่ัง่  ประจ าเดอืน  มกราคม

 2565

1 รายการ         31,400.00 e-bidding 1.หา้งหุน้สว่นจ ากัด 

วรรณมณี

2.หจก.นันทนามเีดยี

แอนดค์าร์เร้นท์

หา้งหุน้สว่นจ ากัด 

วรรณมณี

31,400.00     - ตามพรบ.การจัดซื้อ

จัดจา้งฯ พ.ศ. 2560

 ขอ้ 79 มาตรา 56 

(2) (ข)

65204PS0001 7 ก.พ. 65

4 คา่จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์

ทีใ่ชใ้นโครงการ

พระราชทานปริญญาบัตร 

ปกีารศกึษา 2562

1 รายการ        10,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญการยา ร้าน จ.เจริญการยา        10,650.00 - พจิารณาคัดเลอืก

ขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์าคา

65204PO0010 9 ก.พ. 65

ต ่ากว่า

งบประมาณ

รายงานการปฏบิติังานแทนอธกิารบด ี สว่นงาน คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา

ตามค่าสั งมหาวิทยาลยัพะเยา ที  4497/2563 เรื อง มอบอ่านาจให้หัวหนา้สว่นงานปฏบิติัการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลยัพะเยา 

ประจ่าเดอืน กุมภาพันธ ์2565

ขอ้ 3 ก ากบัดแูล และอนมุตักิารด าเนนิการตามพระราชบญัญัตกิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 กฏกระทรวง ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซื้ดจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

พ.ศ.2560 รวมถงึระเบยีบ ค าสัง่และมตคิณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วขอ้งและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ใหก้บัสว่นงานทีอ่ยู่ในอ านาจบงัคบับญัชาและรับผิดชอบงาน

เลขที สั งซือ้/

สั งจา้ง

วันที ใบขอ

เบกิเงนิ
ล่าดบั จ่านวน

วงเงนิ

งบประมาณ
วิธซีือ้/จา้ง

เหตุผลที คัดเลอืก

โดยสงัเขป
โครงการ หนว่ย รายชื อผู้เสนอราคา

ผู้ไดร้บัการ

คัดเลอืก

จ่านวนเงนิ

ตามสญัญา



ต ่ากว่า

งบประมาณ

เลขที สั งซือ้/

สั งจา้ง

วันที ใบขอ

เบกิเงนิ
ล่าดบั จ่านวน

วงเงนิ

งบประมาณ
วิธซีือ้/จา้ง

เหตุผลที คัดเลอืก

โดยสงัเขป
โครงการ หนว่ย รายชื อผู้เสนอราคา

ผู้ไดร้บัการ

คัดเลอืก

จ่านวนเงนิ

ตามสญัญา

5 คา่จัดจา้งท าฉากทีใ่ชใ้น

โครงการพระราชทาน

ปริญญาบัตร ปกีารศกึษา 

2562

1 รายการ        37,800.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายทองหลอ่ ธสิรณ์

2.นายอา้ย  สุภามณี

3.นายประดษิฐ สถาน

นายทองหลอ่ ธสิรณ์       37,800.00 - พจิารณาคัดเลอืก

ขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์าคา

65204PO0011 9 ก.พ. 65

6 คา่จา้งจัดท าระบบ

ฐานขอ้มูลศูนย์ภาษา คณะ

ศลิปศาสตร์

1 รายการ        80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฏริกา  

ค าพันธ์

นางสาวณัฐฏริกา  

ค าพันธ์

      80,000.00 - พจิารณาคัดเลอืก

ขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์าคา

65204PS0009 17 ก.พ. 65

7 คา่จัดซื้อตูโ้หลดดพร้อม

ตดิตัง้

1 รายการ        25,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส

2.หจก.เม็งรายซัพ

พลายเซอร์วิส

3.ร้านทแีอนดท์ ีเซ็น

เตอร์

หจก.พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส

      25,000.00 - พจิารณาคัดเลอืก

ขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์าคา

65204PO0009 24 ก.พ. 65

8 คา่จา้งออกแบบและเขยีน

แบบหอ้งการเรียนรู้ทาง

ภาษา คณะศลิปศาสตร์

1 รายการ        42,978.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ็น.ที. คอน

สตร๊ัคชัน่

2.หจก.บา้นเพือ่น 

(พะเยา)

3.หจก.ดที ีโฮม 2020

หจก.เอ็น.ที. คอน

สตร๊ัคชัน่

      42,978.00 - พจิารณาคัดเลอืก

ขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์าคา

65204PS0009 10 ก.พ. 65


