
วงเงนิท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารรายเดือน จ านวน 1 เคร่ือง  (ประจ าเดือนตุลาคม 2561 จ านวน 1 เคร่ือง) 2,500.00          2,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PS0001

2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ประจ าเดือนตุลาคม 2561) 1,200.00          1,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PO0002

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน (จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ จ านวน 1 เคร่ือง) 9,500.00          9,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PO0001

4 ซ้ือของท่ีระลึกและเล้ียงรับรอง (จัดซ้ือแจกันดอกไม้สด เพ่ือใช้แสดงความยินดีกับอธิการบดี จ านวน 1 ชุด) 1,000.00          1,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สลุงตอง ร้านดอกไม้สลุงตอง ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PE0045

5 ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา (จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ) 20,085.00        20,085.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิษณุโลก ไอที ซิต้ี บ.พิษณุโลก ไอที ซิต้ี ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PS0003

6 วัสดุส านักงาน (จ านวน 21 รายการ) 42,292.00        42,292.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PO0004

7 ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา (จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 ชุด) 2,500.00          2,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พะเยาสยามอเีลคโทรนิค บ.พะเยาสยามอเีลคโทรนิค ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PS0004

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน (จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 ชุด) 54,900.00        54,900.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พะเยาสยามอเีลคโทรนิค บ.พะเยาสยามอเีลคโทรนิค ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PO0003

9 ซ้ือของท่ีระลึกและเล้ียงรับรอง (จัดซ้ือแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ แสดงความยินดี จ านวน 1 ชุด) 800.00            800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้มณเฑียน ร้านดอกไม้มณเฑียน ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62213PS0003

10 ซ้ือของท่ีระลึกและเล้ียงรับรอง (จัดซ้ือพวงหรีด จ านวน 1 ชุด) 500.00            500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูสมร ร้านดอกไม้ครูสมร ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PE0080

11 ซ้ือของท่ีระลึกและเล้ียงรับรอง (จัดซ้ือแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ แสดงความยินดี จ านวน 1 ชุด) 4,250.00          4,250.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้มณเฑียน ร้านดอกไม้มณเฑียน ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PE0052

12 ถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม-ค่าถ่ายเอกสารส านักงานคณะ (ค่าถ่ายเอกสาร  เดือน พฤศจิกายน 2561) 11,016.42         11,016.42    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี ซัพลลาย โอ เอ หจก.เอส พี ซัพลลาย โอ เอ ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PS0002

13 ซ้ือของท่ีระลึกและเล้ียงรับรอง (ค่าเล้ียงรับรองคณบดี ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561 จ านวน 1 งาน) 500.00            500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เรือนเอื้องค า ม.พะเยา เรือนเอื้องค า ม.พะเยา ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PE0083

14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ประจ าเดือนระหว่างวันท่ี 1-15 ธันวาคม 2561) 3,890.00         3,890.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส หจก.วันสิริ เซอร์วิส ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PO0006

15 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร 28,320.00        28,320.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านรวยพาณิชย์ (18,000 บาท)

2. ร้านพะเยากรอบรูป (3,120 บาท)

3. ร้านธนาทรัพย์ (4,500 บาท)

4. ร้านแดนทอง (2,700 บาท)

1. ร้านรวยพาณิชย์ (18,000 บาท)

2. ร้านพะเยากรอบรูป (3,120 บาท)

3. ร้านธนาทรัพย์ (4,500 บาท)

4. ร้านแดนทอง (2,700 บาท)

ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PA0034

16 กิจกรรมย่อยท่ี 7 “การศึกษาและจัดท าความรู้ทางด้านการท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว”
-ค่าจัดท านิทรรศการ 145,000.00       145,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แบรนด์ยัง จ ากัด บ.แบรนด์ยัง จ ากัด ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 62212PS0221

17 กิจกรรมย่อยท่ี 8 “การประชาสัมพันธ์และพัฒนาด้านการตลาดการท่องเท่ียว”
-ค่าของและเอกสารส าหรับแจกในโครงการ (เช่นค่ากระเป๋า เส้ือ สมุดโน้ต)
 48,000.00        48,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์ หจก.แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์ ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 

โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาส 1

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2652

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


