
1

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  

แบบรายเดือน 1

รายการ          7,500 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

2.ร้านทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

3.ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพพลาย

 เซอร์วิส

          7,500 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0002 6 ก.ค. 65

2

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 

แบบรายแผ่น 1

รายการ           6,721 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

2.ร้านทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

3.ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพพลาย

 เซอร์วิส

          6,721 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0005 6 ก.ค. 65

3

ค่าเช่ายานพาหนะ รถตู้ 12 ท่ีน่ัง  

ประจ าเดือน  มิถุนายน 2565
1

รายการ         31,400 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วรรณมณี

2.หจก.นันทนามีเดีย

แอนด์คาร์เร้นท์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วรรณมณี

31,400       - ตามพรบ.การ

จัดซ้ือจัดจ้างฯ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 79

 มาตรา 56 (2) (ข)

65204PS0001 6 ก.ค. 65

4

ค่าพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานสีเขียว 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการและการ

ตัดสินใจ

1

รายการ         15,000 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไอซีทีที

2.ร้านก๊อปป้ี เอ็กซ์เพลส

ร้านไอซีทีที         15,000 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0013 12 ก.ค. 65

รายงานการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี  ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เร่ือง มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ข้อ 3 ก ากับดูแล และอนุมัติการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฏกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ืดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึง

ระเบียบ ค าส่ังและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้กับส่วนงานท่ีอยู่ในอ านาจบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

วันท่ีใบขอเบิก

เงนิ

วันท่ีใบส่ัง

ซ้ือส่ังจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสังเขป

รายการ

หน่วย รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

 จ านวน

เงนิตาม

สัญญา

ต่ ากว่า

งบประมาณ

เลขท่ีใบส่ัง

ซ้ือ/ส่ังจ้าง
ล าดับ จ านวน

 วงเงนิ

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง



วันท่ีใบขอเบิก

เงนิ

วันท่ีใบส่ัง

ซ้ือส่ังจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสังเขป

รายการ

หน่วย รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

 จ านวน

เงนิตาม

สัญญา

ต่ ากว่า

งบประมาณ

เลขท่ีใบส่ัง

ซ้ือ/ส่ังจ้าง
ล าดับ จ านวน

 วงเงนิ

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง

5

ค่า Alcohl hand spray และ Mask 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิง

วิชาการสู่ตลาดแรงงาน 4.0 1

รายการ           8,100 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.กรีนเนอรี พาร์ท

เนอร์

2.หจก.เจริญยา กรุ๊ป

หจก.กรีนเนอรี พาร์ท

เนอร์

          8,100 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0036 21 ก.ค. 65

6

ค่าจ้างจัดท าแบบสอบถาม และ

วิเคราะห์ข้อมูล โครงการเก็บ

ข้อมูลป้อนกลับส าหรับการพัฒนา

มาตราฐานหลักสูตร

1

รายการ         14,000 เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวปิยฉัตร  บุญมา

โค

2.นายพงศกร  บัวอนิทร์

นางสาวปิยฉัตร  บุญ

มาโค

        14,000 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0020 25 ก.ค. 65

7

ค่าจ้างออกแบบแบนเนอร์ และ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
1

รายการ         15,000 เฉพาะเจาะจง 1.นายฤทธ์ิติกร  สมปาน

2.นางสาวศันสนีย์ ศรี

ภิญโญ

นายฤทธ์ิติกร  สมปาน         15,000 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0019 21 ก.ค. 65

8

ค่าวัสดุการเกษตร คณะศิลป

ศาสตร์ 1

รายการ          5,650 เฉพาะเจาะจง 1.นางมุกดา   ดวงจิตต์ นางมุกดา   ดวงจิตต์           5,650 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0024 1 ก.ค. 65

9

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ คณะศิลป

ศาสตร์ 1

รายการ         74,300 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วิส

ร้านโทนเนอร์ เซ็น

เตอร์ เซอร์วิส

        74,300 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0028 11 ก.ค. 65

10

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว คณะ

ศิลปศาสตร์ 1

รายการ         13,455 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก

 (มหาวิทยาลัยพะเยา)

ร้านจ าหน่ายของท่ี

ระลึก (มหาวิทยาลัย

พะเยา)

        13,455 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0037 21 ก.ค. 65

11

ค่าวัสดุส านักงาน คณะศิลปศาสตร์

1

รายการ        60,000 เฉพาะเจาะจง 1.หจก. เจริญการยา กรุ๊ป หจก. เจริญการยา 

กรุ๊ป

        60,000 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0032 8 ก.ค. 65



วันท่ีใบขอเบิก

เงนิ

วันท่ีใบส่ัง

ซ้ือส่ังจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสังเขป

รายการ

หน่วย รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

 จ านวน

เงนิตาม

สัญญา

ต่ ากว่า

งบประมาณ

เลขท่ีใบส่ัง

ซ้ือ/ส่ังจ้าง
ล าดับ จ านวน

 วงเงนิ

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง

11

ค่าวัสดุส านักงาน (กระบอกน้ า

สูญญากาศ) คณะศิลปศาสตร์ 1

รายการ          6,500 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วิส

2.ร้านทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

ร้านโทนเนอร์ เซ็น

เตอร์ เซอร์วิส

          6,500 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0035 11 ก.ค. 65

12

ค่าวัสดุส านักงาน (กระบอกน้ า

สูญญากาศ) คณะศิลปศาสตร์ 1

รายการ         27,785 เฉพาะเจาะจง 1.นายบุญทวี  ซือตระกูล นายบุญทวี  ซือตระกูล         27,785 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0027 21 ก.ค. 65

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

               (นางสาวอรนภา ออ่งประกฤติ)    (ดร.รัตนา ยาวิเลิง)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ) 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุประจ าคณะศิลปศาสตร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ปฎิบัติการแทน

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ 1 ผู้ตรวจสอบ 2 ทราบ

   (นางสาวสุกัญญา เสมอเช้ือ) 

รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะศิลปศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


