
1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  แบบ

รายเดือน

1 รายการ           7,500 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส

2.ร้านทีแอนด์ทีเซ็น

เตอร์

3.ร้านโทนเนอร์ เซ็น

เตอร์ เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

            7,500 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0002 8 ส.ค. 65

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2565 แบบ

รายแผ่น

1 รายการ           7,586 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส

2.ร้านทีแอนด์ทีเซ็น

เตอร์

3.ร้านโทนเนอร์ เซ็น

เตอร์ เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส

            7,586 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0005 8 ส.ค. 65

3 ค่าเช่ายานพาหนะ รถตู้ 12 ท่ีน่ัง  

ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2565

1 รายการ          31,400 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วรรณมณี

2.หจก.นันทนามีเดีย

แอนด์คาร์เร้นท์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วรรณมณี

31,400         - ตามพรบ.การจัดซ้ือ

จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

 ข้อ 79 มาตรา 56 

(2) (ข)

65204PS0001 3 ส.ค. 65

รายงานการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี  ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เร่ือง มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565

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

ค าส่ังและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้กับส่วนงานท่ีอยู่ในอ านาจบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

เลขท่ีส่ังซ้ือ/ส่ัง

จ้าง

วันท่ีใบขอเบิก

เงนิ

ล าดับ จ านวน  วงเงนิ

งบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

โครงการ หน่วย รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก  จ านวนเงนิ

ตามสัญญา

ต่ ากว่า

งบประมาณ



เลขท่ีส่ังซ้ือ/ส่ัง

จ้าง

วันท่ีใบขอเบิก

เงนิ

ล าดับ จ านวน  วงเงนิ

งบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

โครงการ หน่วย รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก  จ านวนเงนิ

ตามสัญญา

ต่ ากว่า

งบประมาณ

4 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ         15,000 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโทนเนอร์ เซ็น

เตอร์ เซอร์วิส

2.ร้านทีแอนด์ทีเซ็น

เตอร์

3.หจก.เม็งรายซัพ

พลายเซอร์วิส

ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส        288,600 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0030 22 ส.ค. 65

5 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ       484,000 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยาซัพพลาย

 เซอร์วิส

หจก.พะเยาซัพพลาย 

เซอร์วิส

        484,000 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0031 11 ส.ค. 65

6 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ         74,200 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์

2.บริษัท นอร์ทเทิร์น 

ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม 

จ ากัด

3.หจก. พะเยาเฟอร์นิ

เจิร์

หจก.เมร่ีเฟอร์นิเจอร์           74,200 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0033 10 ส.ค. 65

7 ค่าจ้างออกท าวิดีโอ โครงการ Lib 

Art's Talk

1 รายการ         15,000 เฉพาะเจาะจง 1.นายเกษมสันต์ ดาด

ไธสง

2.นางสาวรุ่งอนงค์ ศรี

ไพร

นายเกษมสันต์ ดาดไธ

สง

          15,000 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0021 9 ส.ค. 65

8 ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์ โครงการ

พัฒนาระรรและกลไลกในการสร้าง

เคร่ือข่ายศิษย์เก่า คณะศิลปศาสรต์

1 รายการ         15,000 เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน เดอะ ซีพีเอส ช๊

อป

ร้าน เดอะ ซีพีเอส ช๊อป           15,000 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0025 19 ส.ค. 65

9 ค่าวัสดุต้นไม้ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และส านักงานสีเขียว

1 รายการ         99,950 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านพะเยาพันไม้ ร้านพะเยาพันไม้           99,950 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0039 15 ส.ค. 65



เลขท่ีส่ังซ้ือ/ส่ัง

จ้าง

วันท่ีใบขอเบิก

เงนิ

ล าดับ จ านวน  วงเงนิ

งบประมาณ

วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

โครงการ หน่วย รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก  จ านวนเงนิ

ตามสัญญา

ต่ ากว่า

งบประมาณ

9 ค่าจ้างเหมาท าเกียรติบัตร โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และส านักงานสีเขียว

1 รายการ           7,500 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเอสบริการ

2.ร้านพะเยาเซ็นเตอร์

3.ร้าน เอ พี เซอร์วิส

ร้านเอสบริการ             7,500 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0023 9 ส.ค. 65

10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ           4,500 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านรวมศิลป์โฆษณา ร้านรวมศิลป์โฆษณา             4,500 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PS0026 11 ส.ค. 65

11 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ         69,433 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พะเยาเคร่ือง

เขียน

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน           69,433 - พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

65204PO0029 1 ส.ค. 65

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

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

เจ้าหน้าท่ีพัสดุประจ าคณะศิลปศาสตร์ รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะศิลปศาสตร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ปฎิบัติการแทน

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ 1 ผู้ตรวจสอบ 2 ทราบ


