
1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ประจ าเดือน มกราคม 2566

1 รายการ          12,315.00 เฉพาะเจาะจง

1.หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

2.ร้านทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

3.ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส
      12,315.00 

- 

พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

66204PS0002 1 ก.พ. 66

2 ค่าเช่ายานพาหนะ รถตู้ 12 

ท่ีน่ัง  ประจ าเดือน  มกราคม

 2566
1 รายการ          31,400.00 e-bidding

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี

2.หจก.นันทนามีเดียแอนด์คาร์

เร้นท์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณ

มณี
31,400.00    

- ตามพรบ.การจัดซ้ือ

จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

ข้อ 79 มาตรา 56 (2)

 (ข)

66204PS0001 6 ก.พ. 66

3

ค่ากระเป๋า : โครงการงาน

พระราชทานปริญญาบัตร 

ปีการศึกษา 2564

1 รายการ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

1. ร้านเอ็นไอ ช๊อป

2. ร้านคอมมู

3. ร้านรวมศิลป์โฆษณา

ร้านรวมศิลป์โฆษณา 10,000.00

- พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

66204PS0010 7 ก.พ. 66

4

ค่าเส้ือคณะกรรมการ : 

โครงการงานพระราชทาน

ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 

2564

1 รายการ 27,720.00 เฉพาะเจาะจง

1. ร้านเอ็นไอ ช๊อป

2. ร้านคอมมู

3. ร้านรวมศิลป์โฆษณา

ร้านรวมศิลป์โฆษณา 27,720.00

- 
พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

66204PS0011 8 ก.พ. 66

5

ค่าจ้างฉายหนังกลางแปลง 

คร้ังท่ี 3 : โครงการภาษาใน

สวนศิลป์

1 รายการ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

1. นายกิตติพันธ์   เก่งทอง

2. นายฤทธ์ิติกร   สมปาน
นายฤทธ์ิติกร   สมปาน

10,000.00

- พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

66204PS0013 3 ก.พ. 66

ผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวนเงิน

ตามสัญญา

ต  ากว่า

งบประมาณ

รายงานการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี  ส่วนงาน คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตามค าสั งมหาวิทยาลัยพะเยา ที  1238/2566 เรื อง มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 					

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566

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

ค าส่ังและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้กับส่วนงานท่ีอยู่ในอ านาจบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานฯ

เลขที สั งซ้ือ/สั ง

จ้าง

วันที ใบขอเบิก

เงิน
ล าดับ จ านวน

วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที คัดเลือก

โดยสังเขป
โครงการ หน่วย รายชื อผู้เสนอราคา



ผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวนเงิน

ตามสัญญา

ต  ากว่า

งบประมาณ

เลขที สั งซ้ือ/สั ง

จ้าง

วันที ใบขอเบิก

เงิน
ล าดับ จ านวน

วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที คัดเลือก

โดยสังเขป
โครงการ หน่วย รายชื อผู้เสนอราคา

6

ค่าชุดเวียง : โครงการ

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ

จอมทอง

1 รายการ         39,600.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี เจ ที มาร์

เก็ตต้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี เจ ที

 มาร์เก็ตต้ิง
    39,600.00 

- พิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

66204PO0013 2 ก.พ. 66

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ 2

                   (นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ)    (นางสาวสุกัญญา เสมอเช้ือ)    (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ) 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุประจ าคณะศิลปศาสตร์ รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะศิลปศาสตร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ปฎิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ตรวจสอบ 1 ทราบ


